Bestyrelsesmøde
Permakultur Danmark
Dagsorden og Referat for bestyrelsesmøde d. 21 juni kl. 14 hos Tove på Friland

1) Dagsorden
a) Deltog
b) Afbud

Referat.nr.
a) Ruben, Lou, Kurt, Cathrine, Tove, Tanja, Dorte
b) Mette, Sonja

2) Valg af facilitator og
referent

Dorte er facilitator
Lou er referent

3) Check in.
Sætte tid på punkterne
godkende dagsorden

Bestyrelsen check-in og fortæller lidt om hvordan de har det,
hver især.
Vi sætter tid på dagsorden
Dagsorden er godkendt

4)
Talsperson/Tegningsberettiget

Mette vælges som talsperson/tegningsberettiget. Mette
sender sin godkendelse og underskrift som dokumentation for
at hun godkender at blive talsperson for forening.
Tanja som den ny kasserer er tegningsberettiget til at skrive
under på Erasmus+ projektet
Bestyrelsen gennemgår Rollefordeling og opdaterer
dokumentet sammen.

5) Forretningsordenen - vi
kigger igen og opdaterer

Bekymringen har været, at der er opgaver, der ikke bliver
varetaget af nogen, og ikke bliver tjekket op på.
Vigtig punkter: Vi har brug for at finde IT support som kan
arbejde specifikt med Wordpress.
Der er et ønske om at uddannelsesudvalget udformer en
uddannelsesstrategi.
Lou organiserer dokumentet ved at lave det om til PDF som
ikke kan ændres. Lou flytter dokumentet til mappen
“organisering” i googledrive.
Vi har brug for at kigge på dette igen på næste møde.
6) Medlemsmail og
ForeningLET
(Lou har skrevet sammen med
David og han ringer til
ForeningLET - vi skal også skifte

David sender opdatering når han kommer hjem fra rejsen.
Tanja, Lou og David kan komme på kursus for at lære mere om
ForeningLET. Vi skal selv melde os til hvis interesseret. Lou har
nu spurgt David om han vil med på kurset.

kontaktperson ud, da Jens står
der stadigvæk)
7) Samarbejde med Praktisk
Økologi
Rabat på
dobbeltmedlemskaber

Ideer for samarbejde:
1. Invitation til Grøn Festival i Odder d. 24 og 25. August- til
Paneldebat
Ruben bliver bestyrelsens repræsentant og tager ansvar for at
spørge de andre, når begivenheden nærmere sig. Han vil ikke
gøre det alene og vil spørge Dorte, Tove og Karoline
2. Inviteret til at lave stand på PØ’s årsmøde og festival
Ruben vender tilbage på et senere tidspunkt. Det er muligt at
Det Fælles Bedste kommer igen
3. Inviteret til at sætte vores begivenheder i deres kalender
Dorte sender begivenheder til PØ løbende- vi prøver og ser
hvordan koordination kan forbedres
4. Fælles medlemsrabat for begivenheder
Vi laver fremover medlemsrabat på Nordisk Festival når den
afholdes i Danmark og vores Årsmøde
Hvordan skulle administrationen fungere med GDPR? Ruben??
melder tilbage at vi måske et problem med hvordan vi
dokumenterer medlemsskaber og datasikkerhed. Kan
kontakte PØ for at finde ud af om de allerede har en løsning.
5. Artikler i Havenyt/FB/Instagram
Individuelt styret. Alle kan indsende til PØ. de betaler
ca.1000kr når det handler om et tema om permakultur (men
ikke projekt/LAND centre beskrivelse)
6. “Vores Natur” projekt med DR
Individuelt styret- LAND koordinator kontakter LAND centrene
og spørger om de er interesserede. LAND centrene kan selv
svare PØ direkte og de skal cc. LAND koordinatoren i et evt.
svar.
Ruben meddeler til PØ. Når der kommer en mail skal han
videresende til LAND koordinator.

8) Retningslinjerne til
Økonomisk støtte af projekter

Vi har ikke retningslinjer for økonomisk støtte. Vi skal oprette
en gruppe - Lou vil gerne arbejde på det.

9) Nordisk Permakultur Festival
Dorte. Hvem vil repræsentere
PKDK til Nordisk Permakultur
Festival???
Det aftalte vi at Kurt gjorde ved
en bod på Marked lørdag

Opdatering fra Dorte:
Hjemmeside og facebook kører og organiseringsgruppen lægger
opslag på nettet (hjemmeside og facebook)
50 billetter er solgt.
Alle workshop billetter er solgte.
Bestyrelsens medlemmer kan få refunderet 700 kr for at lave
film/artikel/afholde en workshop/lave et stykke arbejde for at
skaffe deltagere/Lave PR
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Bestyrelsen giver mandat til organiseringsgruppen til at give
700 kr. til 3 deltagere som laver PR efterfølgende
Cathrine laver åbningsoplæg for festivalen og oplæg om PKDK
og LAND.
Der er marked om lørdagen fra 11-14 og foreningen skal have
en repræsentant på en stand.
Kurt er ansvarlig for PKDK boden og de andre kan byde ind
med hjælp. (skriv direkt til Kurt)
Hvis man vil have en seperate bod på markedet, Skriv mail til
Dorte som starter med “HEJ DORTE….”
10) Kommunikationsstrategi Tanja

Handler om et samarbejde med RUC - så vi kan få hjælp til at
lave kommunikationsstrategi (kommunikation til medlemmer)
Teksten til RUC skal godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen har kommentarer til hvordan dokumentet er
skrevet. De opfordres til at ændre i dokumentet INDEN
sommerferien fordi vi har deadline.

11) Uddannelse -

Godkendelse af regler for PDC undervisning udarbejdet af
Uddannelsesudvalget.
Uddannelsesudvalget er:
Uddannelseskoordinator- Tonie
Repræsentant for Diplomholdere - Cat
Repræsentant for Bestyrelsen- Tove/Dorte
Repræsentant for LAND - Kurt
Repræsentant for Diplomaspiranter- Rebecca
Underviserlauget
(PKDKs registrerede undervisere) holdes opdateret af
uddannelsesgruppen. De får nyhedsmail med link til referat og
primære beslutninger.
Beslutninger: Uddannelsesgruppen får rejseudgifterne dækket
til møderne. Man kan også få lidt støtte til kost/evt.
madudgifter.
Når der kommer regninger fra uddannelsesudvalget kan det
trækkes fra projekt-konto, som er til uddannelse. Det betyder,
at Cathrine skal godkende omkostninger.
Ændringen i retningslinjerne handler om at en diplomholder
skal være til stede under hele PDC kurset, for at det skal være
certificeret. Det er ikke nok med en godkendelse af pensum og
underviserne. Retningslinjerne skal omformuleres så det er
nemmere at forstå.
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_______________________________________
ERASMUS+
Ledige mobiliteter - teacher training, 4x Diplom forsamling, 2x
Job Shadowing PDC
(Jobshadowing er der 2 fra sidste år der skal bruges)
SOCIOKRATI KURSUS
d. 4. - 6. Oktober 2019 inviteres bestyrelsen og koordinatorer
m.fl. til sociokrati kursus på Holma i Sverige, sammen med LØS.
Vi har 10 pladser.
12) Ekstra punkter som er
kommet undervejs...

Billeder til Instagram
Sendes til Ruben
Administrationskasse
Drøftelse af behov omkring en fælles administrationskasse, som
indeholder printer, papir, flips mv. der kan medbringes til
bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Beslutning: Tanja køber holdbar kasse og indhold.
Administrationskasse tages med på Permakultur festival.

13) Næste møde og dato for
julefrokost og årsevaluering

20 - 22. September på Bornholm billige priser
med 4 personer og en bil på færgen.

Punkter til næste møde...
Kalender på hjemmesiden: Vores kalender fungerer ikke og det
er vigtigt!
Er der problemer med at bringe artikler både i PØ blad og
Permakultur Tidsskrift ? Vi skal finde ud af det.
Mobilepay til forening skal oprettes
Kultur og godt samarbejde i bestyrelsen
Infomaterialer/LAND folder skal opdateres Tænk udenfor boksen- måske et postkort frøpose eller et
mærke til at lægge ind i en bog.
Buzz ord i stedet for meget tekst. Punktet skal på dagsorden til
næste møde
Retningslinjerne til økonomisk støtte af projekter

4

5

