Permakultur Danmark
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 01.09.2018 kl. 12.00 hos Ananda
Gaorii

1) Dagsorden nr. x - 2018
a) Deltog:
b) Afbud:

a) Dorthe Fløjgaard, Charlotte Lou Langdon, Cathrine
Dolleris, Kurt Holm, Ruben Hernandez, Jens Hansen,
Anders Birkelund og Sarah McCarthy (gæst)
b) Mette Brodersen og Arendse Gulløv

2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Faste punkter
a) Valg af facilitator
b) Valg af referent
c) Godkendelse af referat
fra forrige møde
d) Afklaring af
konsekvenser af
beslutninger fra forrige
møde

4) Privatlivspolitik

a) Dagsorden blev godkendt

a)
b)
c)
d)

Ruben blev valgt som facilitator
Anders blev valgt som referent
Punktet udskudt til næste møde
Punktet udskudt til næste møde

Anders orienterede om, at alle medlemmer i foreningen har
modtaget en mail med et link til vores Privatlivspolitik. I
politikken fremgår det blandt andet, at foreningen af
administrative hensyn opbevarer oplysninger på medlemmer i
op til 1 år efter kalenderåret for udmeldelse af foreningen.
Lou undersøger, hvor længe foreningen skal opbevare
medlemsoplysninger for at kunne leve op til et
dokumentationskrav i forhold til udlodningsmidler (tipsmidler)
Anders undersøger, om foreningen skal gemme
medlemsoplysninger i forhold til et eventuelt
dokumentationskrav fra SKAT.
Anders undersøger muligheden for at bevare en liste over
nuværende og tidligere medlemmer med PDC – som en slags
foreningshistorik
Jens fjerner Kurts adresse hos NETS og sikrer at mails fra
ForeningLet fremover sendes til
medlem@permakultur-danmark.dk i stedet for til
post@permakultur-danmark.dk.

5) Årsmøde og
generalforsamling i 2019

Bestyrelsen besluttede, at:
- vi fremover adviserer nuværende medlemmer, inden vi
henviser nye medlemmer til dem.
- David Pedersen, der varetager medlemsadministration,
får adgang til post@permakultur-danmark.dk og
bestyrelsen@permakultur-danmark.dk, da der tit
kommer relevante mails for ham på disse kanaler.
Lou orienterede om, at det lokale netværk på Fejø gerne vil
afholde årsmødet og generalforsamlingen i weekenden den
18-21 april 2019 (påsken).
Foreningen besluttede, at Fejø har mandat til at arrangere
årsmødet og generalforsamlingen.

6) Sarah McCarthy

Sarah McCarthy, som har valgt at skrive om Permakultur i sin
kandidatafhandling, afholdt en workshop med bestyrelsen.

7) LAND forsamling 16-18
november 2018

Cathrine orienterede om, at Jozef Blockx fra Aalborg afholder
LAND-forsamlingen den 16-18 november 2018.
Der er i øjeblikket 25 pladser, som i første omgang er reserveret
til LAND centrene og – startere, da formålet med forsamlingen
er udvikling af LAND-netværket

8) Nordisk Festival 2019

Kurt orienterede om Nordisk Festival som i år blev holdt fra
12-15 juli 2018 i Norge. Der findes fire beretninger fra festivalen
på vores hjemmeside.
Danmark skal afholde Nordisk Festival i 2019.
Bestyrelsen besluttede, at nedsætte en gruppe bestående af:
Dorte Fløjgaard, Cathrine Dolleris, Kurt Holm, Karoline Nolsø
Aaen, som inden den 1. oktober 2018 skal beslutte, hvor i
Danmark Nordisk Festival skal afholdes.

9) Nordisk møde 2019

Gruppen vil lave en ansøgningsskabelon, som interesserede kan
udfylde og indsende, hvis de ønsker at være vært for festivalen.
Nordisk møde afholdes i februar 2019
Cathrine undersøger hvor og hvornår mødet afholdes.

10) Orientering fra EUPC 2018
Irland

11) Orientering om Erasmus+

Kurt orienterede om EUPC 2018, som i år blev afholdt i Irland.
Kurt skriver en beretning fra årsmødet, som kan læses på
hjemmesiden.
Cathrine orienterede om Erasmus+, som er en EU-fond, hvor
Permakultur-Danmark kan søge om midler til at opbygge
foreningens kapacitet til undervisning.
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12) Medlemsbladet

Cathrine koordinerer ansøgninger for 2019-programmet.
Kurt orienterede om, at den svenske bestyrelse i øjeblikket
diskuterer fremtiden for den svenske udgave af Tidsskrift om
Permakultur.
Bestyrelsen bakker op om, at der i november 2018 afholdes et
møde med Mia og Esben samt repræsentanter for den danske,
norske og svenske bestyrelse, hvor dagsordenen bliver, hvordan
vi kan bevare et fælles medlemsblad, der udbreder kendskabet
til permakulturen og styrke det nordiske samarbejde.

6) Eventuelt

Bestyrelsen drøftede muligheden for, at Permakultur-Danmark
og Grobund deler medlemsadministrationssystem hos
ForeningLet, så foreningerne kan dele udgiften til
administrationssystem. Desværre er fælles
medlemsadministration problematisk i forhold til
persondataforordningen.
Bestyrelsen drøftede ønsket om at styrke hjemmesidens form og
indhold.

7) Næste møde

Næste bestyrelsesmøde holdes hos Dorthe Fløjgaard den 16.
november 2018 kl 12-16.
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