Generalforsamling
Permakultur Danmark
Referat fra generalforsamlingen lørdag den 20.04.2019 kl. 15.00
1) Valg af
ordstyrer og
referent

Ordstyrer: Tove Bang
Referent: Dorte Fløjgaard
Stemmetællere: Tanja Condrea og Mette Brodersen

2) Vedtagelse af Vi godkender dagsorden
dagsorden
3) Vedtagelse,
Lou Langdon, Cathrine Dolleris og Ruben Hernandez præsenterede 2018
fremlæggelse og aktiviteter. Se beretningen som slideshow her.
godkendelse af
bestyrelsens
● Medlemstal steget fra 524 til 702
beretning
● Sidste års GF på Det Fælles Bedste i Vejle
● Nordisk Træf i Sverige
● LAND forsamling hos Jozef Blockx
Underviser register: man kan se hvor og hvem de forskellige
undervisere er. 13 registreret.
● Vi har lavet certifikater på vegne af Nordisk Institut for DK, NO og S
● Erasmus+ : vi har haft held med at søge og få midler fra Erasmus+. Der
var en del folk afsted i 2018 både til “teacher training”, PDC i Ridgedale,
på Design Framework kursus, Regenerative agriculture, job-shadowing
og mere. Vi vil gerne uddanne flere undervisere.
● KA1 projekterne til undervisere i DK.
● KA2 er programmer som samarbejder med andre lande om uddannelse
- f.eks et uddannelsesforløb.
● ESC (European Solidarity Corps) er for Permakultur Danmarks
medlemmer som er fra 18-30 år. Rejse rundt i Europa og blive en del af
et økosamfund eller projekt. Man kan som projektsted i DK blive vært.
● Nordplus samarbejde med Sverige Finland og Estland
● Driftstilskud fra Slots og Kulturstyrelsen - som kan bruges på alm.
driftsomkostninger som kan modtages bl.a. fordi vi afholder aktiviteter
som alle kan deltage i, i flere regioner i Danmark.
● Formidling foregår i nyhedsbrev 3 gange om året -normalt januar, april
og august
● Artikler på hjemmesiden - 89 indlæg i 2018 - alle er velkommen til at
skrive artikler eller lave en film til hjemmesiden
● Facebook har næsten 3000 følgere
● Tidsskriftet x1 og bogen om Permakultur skulle komme i 2018 - Bogen
er lige ankommet nu. I år kommer 2 tidsskrifter.
● Når der er nyheder på hjemmesiden kommer til på mail til folk, der har
bedt om dette.
● Persondata i form af Privatlivspolitik - informationen ligger på
hjemmesiden.
● Permakultur netværk dukker op alle steder - se dem på vores
hjemmeside.

4) Fremlæggelse
og godkendelse
af revideret
regnskab
5) Indkomne
forslag fra
medlemmer

Mette Brodersen fremlægger regnskab afsluttet 31.12.2018
Regnskabet ligger på vores hjemmeside og på årsberetning som kan findes her
Regnskabet er godkendt
Forslag fra Tonie Bjørnskov: Årligt kontingent ændres til 200 kr uden tidsskrift
Afsæt i “Nul spild” princippet - at man kan vælge abonnementet fra og dermed
ikke modtage papir/trykt materiale.
Spg: Findes der et elektronisk blad? Svar: Det findes pt ikke i en elektronisk
version. Tidsskrift-redaktørerne ønsker det på tryk.
Kommentarer:
● Det er enestående, at der er et tidsskrift - og der er 2 personer som har
en indkomst af det, og det kan være ret stressende. Vi sidder ofte med
digital læsning, så det er rart at der kommer papir på bordet.
● Der er stor sammenhæng mellem bladet og antal medlemmer.
● Tidsskriftet er på biblioteket, så det er offentlig tilgængeligt.
● Det koster ekstra at få udgivet en digital version.
● Det tager 2 klik til PDF.
● Som ejer er man obs på at en PDF kan blive spredt med vindene.
Spg: Medlemmer kan fravælge bladet til dem, der ikke vil have det. Kan det
være en mulighed? Svar: Det vil være fint, hvis jeg kunne fravælge men stadig
få en elektronisk version.
Afstemning om forslaget
For: 5 Imod: 17 blank: 1

6) Godkendelse
af Budget
herunder
fastsættelse af
kontingent

7) Valg af
bestyrelse

Der blev gennemgået indtægter og udgifter og balance for budgettet. Har man
lyst til at se budgettet, kan man dette på 2018’s årsberetning, under Referater
fra Generalforsamlinger.
Bestyrelsen er ok med vores budget og har intet ønske om kontingent
ændringer. Budgettet godkendt samt forslaget om at fastholde kontingent
priser som de er nu:
240kr/år for et medlemskab
350kr/år for husstandsmedlemskab
Vi takker de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Alle 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg:
Forsamlingen valgte følgende bestyrelsesmedlemmer: Cathrine Dolleris, Mette
Brodersen, Kurt Holm, Charlotte Lou Langdon, Tanja Condrea, Tove Bang,
Dorte Fløjgaard, Suppleant Ruben Hernandez, Suppleant Sonja Heden

8) Valg af
revisor

Sune Scherfig vil gerne genopstille som revisor - han er valgt.

9) Eventuelt

Cathrine: Uddannelsesudvalget info: Der har været en forsøgsordning med PDC
certificering - en flaskehals fordi der ikke er nok undervisere som har diplom. Vi
har forsøgt med undervisere uden diplom som stod for størstedelen af
undervisningen og en tilgængelig diplomholder koblet på. Aktive undervisere i
Udd. udvalget har vurderet ordningen og mener at kvaliteten af PDCerne er

