Permakultur Danmark
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 16.11.2018 kl. 12.00 hos Jozef i
Aalborg.

1) Dagsorden 16-11-2018
a) Deltog:
b) Afbud:

a) Cathrine Dolleris, Kurt Holm, Ruben Hernandez, Jens
Hansen, Dorte Fløjgård og Mette Brodersen.
b) Arendse Gulløv, Lou langdon, Anders Birkelund.

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

a) Dagsorden blev godkendt

a)
b)
c)
d)

blev valgt som facilitator Cathrine Dolleris
blev valgt som referent Mette Brodersen
Referat fra 9/4-18 og 1/9-2018 godkendt
Underviser registrering.
Ikke så mange meldt på. Jens kigger på om der er
tekniske udfordringer.
e) Sociokrati/ konflikthåndtering og kommunikation.
Cathrine laver en doodle med dato for kursus i sociokrati
for bestyrelsen, hele bestyrelsen skal helst være med.
Gerne i forbindelse med bestyrelsesmødet i marts.
f) Mette ringer til Laila Jelonek i Merkurbank omkring nets
og får slettet Kurt Holms navn der stadig figurerer.

4) Erasmus +

Der bliver søgt kommunikationskursus intern/ extern, Culture
Emergence, gruppe dynamik og konflikthåndtering. Cathrine er
åben for flere ideer.

5) Støtte til internationalt
arbejde.

15 000 i budgettet aflægges til rejser ved internationalt arbejde i
2019.

Nyt fra EUPC, IPEN
6) Permakultur tidsskrift

Der holdes møde den 21/11-2018 På Svanholm kl 11.00.
Vi ønsker større gennemsigtighed i prissætning og beslutninger,
mere samarbejde/kommunikation. Hvordan sikrer vi at
medlemmer fra 2018 får bogen som lovet?
Vi ønsker os at tidsskriftet havde kommunikeret og bedt om
hjælp, så tiden ikke var skredet. Vi synes det er problematisk at
lave en bog og kalde det grundlæggende permakultur, med et
Nordisk logo på, fordi det er Mira og Esbens personlige bog. Og
der er mange forskellige retninger indenfor permakultur i
norden og verden. Mia og Esben skal selv tage æren for bogen.
De kunne måske kalde bogen noget mere personligt, som ”Vores
mange års erfaringer med Permakultur”. Eller lignende.

7) Årsmøde på Fejø

Udskydes til næste møde.

8) Julefrokost

Holdes den 8 dec. hos Cathrine kl 14.00 Kattekærstrædet 8, 4305
Orø. Man er velkommen til at overnatte.

9) Nordisk træf

Nordisk Træf 1-3/2- 2019. Den Norske bestyrelse har kontaktet
os for emner til Nordisk Træf. Kurt Holm skriver rundt og får
bidrag fra bestyrelsen sammenfattet. Steve Barstow og Jona
Elfdahl skal diplomeres.

10) Nordisk PK festival i
silkeborg

Himmelbjerg gården i Ry er booket. 25-28 juli 2019. Mette
spørger Merkur om muligheder for mobilepay til foreningen. Og
spørger om en ekstra konto til Nordisk festival,salg og boder så
det ikke blandes ind på medlemskontigentkontoen.
Permakultur materialer skal udvikles. Cathrine Mette og Nicki fra
Fejø
2-3 marts 2019

10) Evt.
11) næste møde

Godkendt på bestyrelsesmøde 02.03.2019

