Permakultur Danmark
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 02.03.2019 kl. 11-18
hos Cathrine på Orø.

1) Dagsorden 02-03-2019
a) Deltog:
b) Afbud:

a) Tanja, Lou, Kurt, Cathrine, Mette, Dorte, Ruben, Tonie
b) Jens, Anders, Arendse

2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden

a) Dagsorden godkendt

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) Erasmus +
a) KA1 ansøgning
b) Sociokrati kursus
c) ReLeap KA2

a)
b)
c)
d)

Cathrine blev valgt som facilitator
Lou blev valgt som referent
Sidste referat 16.11.2018 blev godkendt
Lou lægger referatet op på hjemmesiden som pdf

KA1 Ansøgning 2019 - Cat har lavet ansøgning.
2018: Der findes 1 mobilitet til en underviser (skal
undervise på kurset) på TT i Sverige og 2 jobshadowing i
England.
2019: 20 mobiliteter i alt. Ledige pladser: 2 gange x2
diplomforsamling, 1x school management, 3 x teacher
training, 2 x jobshadowing, 3x socikrati.
Sociokrati kursus
Beslutning: Cat vil høre med Andreas om han kommer til
næste konstituerende møde, og vi i bestyrelsen forklarer
for de nye om vores arbejde med sociokrati. Ellers er det
godt hvis hele bestyrelsen kan komme med til Sociokrati
kursus på Holma Folkhögskola (til efteråret).

ReLeap Partnerskab (KA2)
Der skrives nu en ansøgning om Erasmus+ partnerskab, ReLeap
(Regenerative Leadership Programme)
Formål er at opbygge ledelse/projekter/netværk i PK
organisationer i EU. 14 mobiliteter tilgængelig for DK og arbejde
indimellem mobiliteterne.
Beslutning: Der er opbakning nok fra bestyrelse. Vi giver
mandat til Cathrine til at gå videre med det.
Dorte og Ruben og Tonie er interesseret i at gå ind i det.
Tanja er nysgerrig. Kurt er måske interesseret.
Karoline er vært for 6 dages møde på Friland juli 2021.
Ruben: European Solidarity Corps (ESC)
Mange ledige pladser til mobiliteter (17 i alt)
Beslutninger
● Kommunikationsgruppe skal nedsættes for at
koordinere/systematisere/strukturere foreningens
kommunikation.
● Dem der har været afsted skal skrive artikel/holde
foredrag/lave et kort film. HUSK Erasmus+ LOGO
● De administrationspenge der kommer ind er Ruben
berettiget til som administrator. (Udbetales som
honorar)
● Der oprettes en ny konto til ESC hvor både Ruben og
kasseren har adgang.

5) Media
a) korte film
b) nyhedsbrev

a) Korte film:
Karoline og Tychos film var det der blev trykket mest på- hele
året på facebook-siden. Hvordan lærer vi det? Og måske også få
startet Permakultur Danmarks youtube kanal.
Beslutning:
Tanja finder ud af hvad kravene er - og laver et udkast til en
projektbeskrivelse til RUCs universitetscafe. Vi prøver at
opstarte et uddannelsesprojekt omkring
kommunkationsstrategi for Permakultur Danmark.
b) Nyhedsbrev
Beslutning: Kommunikationsstrategien skal udvikles inden vi
laver om på nyhedsbrevet. Lou og Tanja vil arbejde med det

6) Permakultur tidsskrift
opdatering

senere på året. Nyhedsbrevene fortsætter som de er indtil
videre.
Dorte opsummerer mødet med Lev Bæredygtigt og de andre
Nordiske foreningens repræsentanter.
Sverige tager en pause fra tidsskriftet. (pause i 2019)

7) Årsmøde og GF på Fejø

8)Ny kasserer

9) Nyt fra dattergrupper:
Uddannelsesgruppen

10) Nordisk træf
7-9 februar 2020

Vi skal lave kommunikationsstrategi og konkretisere hvad vi vil
i fremtiden. Vi inddrager vores medlemmer i udarbejdelse af
denne strategi.
Beslutninger:
-Dorte kan tage Sarah med i bilen fra Vejle t.eks
-Årsberetning bruger vi det fra Nordisk Møde
-kasserer lave regnskab/budget
-Kurt tager ansvar for stemmesedler, indkomne forslag og at
alle papirer findes.
-Cathrine kontakter Kirsten Gamst om ordstyrer rolle
-Cat og Mette samarbejder om icebreaker begyndelse
-Mobilepay oprettes inden årsmødet- Mette og Tanja
-8 frivillige skal få betalt depositum tilbage på årsmødet.
-Dorte og Mette kan give lift til folk til/fra færgen
-Kassereren lave udprint med betalinger inden årsmødet
-Allesammen skal tage sygesikringskort og billede ID med
Kasser rollen bliver ledig da Mette ikke vil fortsætte.
Tanja hjælper med opgaven og Mette får overdraget rollen til
hende (så længe Tanja bliver valgt ind på GF)
Opdatering fra uddannelsesudvalgsmøde i februar 2019:
Tonie har udarbejdet et udkast til handlingsplan.
Kvalitet Sikring Model blev vist frem.
Årsmøde bruges som et startskud for at få det i gang og opstarte
underviser netværket.
Beslutning: Vi lægger op på hjemmesiden med dato- Ruben
gøre dette.
Sted: ingen fastsat men HELST i københavn !

11) Nordisk PK festival
12) Evt.

Muligheder for at afholde på Ananda Gaorii og på Midtsjælland.
Tonie undersøger muligheder på Midtsjælland og melder tilbage.
Ruben spørger på Ananda Gaorii om stedet er ledigt.
Opdatering fra Dorte. Forsikringsaftale skal indgås.
17 verdensmål skal vi gøre noget ud af: hvordan lever
permakultur op til disse mål. Dette kan komme med til næste
møde. Vi kunne lave et workshop på årsmødet for at få ideerne

samlet.
Plante skov i Somalia - snakke med Tove Bang

13) næste møde og sociokrati
kursus

Næste møde er på årsmødet på Fejø d. 20. April kl 17.

