Bestyrelsesmøde
Permakultur Danmark
Dagsorden og Referat for bestyrelsesmøde d. 20-22 september hos Kurt på Bornholm

Punkter

Beslutninger

1) Dagsorden
a) Deltog
b) Afbud

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

2) Valg af facilitator og referent

Lou er facilitator for første 2 punkter
Tove faciliterer resten af mødet
Lou referent resten af mødet

r 3) Referat fra sidste

4) Check in.
Sæt tid på punkterne og
godkende dagsorden
Er der problemer med at bringe
artikler både i PØ blad og
Permakultur Tidsskrift ? Vi skal finde
ud af det.
5) Foreningsnyt Deadline 26. sept
(Lou) samler ideer. 3500 tegn
inkl.mellemrum
6) Evaluering NPF (Dorte)
Festival hvert år i Danmark? (Dorte)

Referatet er godkendt.
Fremadrettet skriver vi kun beslutningsreferat.
Anden boks til opgaver.
Vi læser op efter hvert punkt.
Dagsorden godkendt.

Lou samler sammen og udsender til Mira
Tove læser korrektur

Bestyrelsen takker for et flot og stort arrangement
Bestyrelsen bakker op om at Dorte laver en dansk
permakultur festival i 2020 . Bestyrelsen forpligter sig
dog ikke til arbejdsopgaver.
Nordisk Permakultur Festival afholdes i 2020 i Sverige
6. - 9. august

7) Nyt fra Uddannelsesudvalget
(Cathrine, Tove)

5000kr overskud fra NPF 2019 overføres til PKDK’s
konto
Orientering:
Regler for danske PDC’er er nu opdateret på
hjemmesiden. Link

En mail blev sendt ud d.20/9 til alle registrerede
underviser, LAND centre, diplomholdere og
diplomaspiranter (PKDKs underviser laug) som
orienterer om udviklingen.

8) LAND forsamlingen (Cathrine)

9) Nordisk Træf 7-9 februar (Cathrine,
10) (Dorte og Ruben) Fortæller om
mødet med grønne foreninger i Odder
og vi kommer også ind på en snak om
det fælles bedste
11) Det Fælles Bedste domæne-navn

12) Økonomi og bank (mails til Kurt!)
Mobilepay til forening skal oprettes
13) Hjemmeside (Tove)
1. Forslag om at LAND får sin
egen fane i hovedmenuen på
hjemmesiden. Det er bl.a.
vigtigt at folk, der gerne vil
besøge permakultursteder
nemt selv kan få øje på
mulighederne, og det er vigtigt
at foreningen medvirker til at
styrke LAND stederne ved at
gøre dem synlige.
2. Der er brug for en afklaring af,
hvordan Erasmus+
aktiviteterne (Rubens og
Cathrines arbejde) fremstår.
Selv om vi i daglig tale kalder
dem for Erasmus+ aktiviteter,
er det bedre at fremhæve
aktiviteten, frem for hvor
pengene kommer fra. Man har
kun pligt til at nævne donoren i
en fodnote eller bruge logoet,
når der skrives om aktiviteten.
3. Kalender på hjemmesiden:

Bestyrelsen vedtager at de nye regler er gældende
fremover.
15. - 17. November på Mors
Bestyrelsesmøde bliver om fredagen d. 15. November.
12 -16 hos Signe Engelhardt, Skolevænget 4
7950 Erslev
Danmark
Lou har ansvaret for at danne en arbejdsgruppe
omkring Nordisk Træf
Ruben tager bestyrelsens drøftelser, som er
overvejende positiv videre, og formulerer et forslag om
hvad det næste skridt bliver, i samarbejdet med de
grønne foreninger.
Permakultur Danmarker ønsker et samarbejde der
hviler på fællesskabet de grønne foreninger imellem og
ikke via enkelte personer.
Vi skal have fjernet meddelelser fra banken. Kurt følger
op.
Brugeradgang- Lou opdaterer
Kortet på hjemmesiden- Julius vil kigge på det.
Cathrine følger op.
LAND har fået sin egen fane på hovedmenu
Lou svarer henvendelse på mail om besøg/frivillig på
permakultur projekter med at sende et link til LAND
center siden på hjemmesiden.
Fremover bruger vi navnene “youth
exchange/ungdoms udveksling” i stedet for
“Erasmus+”. Logo skal på hver gang.
Det er kommet under fanen “uddannelse”
Vi laver et stillings-opslag på hjemmesiden for en IT
person.
Christian Krog spørges også.
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16) Youth Exchange - ESC (Ruben)

17) 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.

18) a) Admin kasse
b) PR kasse - (1 i Sjælland og 1 i
Jylland)
18) Retningslinjerne til økonomisk
støtte af projekter

19) Sociokrati kursus 4-6 oktober
(Cathrine)
18) Evt:
Omkostninger i forhold til
bestyrelsesmøder

Ruben vil til næste møde komme med et oplæg om:
skridt for skridt arbejdsgange, inkl. opgaver og
forpligtelse i forhold til youth exchange.
Se projekter her
Postkort - Ruben tager opgaven- laver billede
konkurrence og laver postkort til næste årsmøde.
Muleposer til næste årsmøde (100 styk) Syet af
genbrugsmaterialer - Dorte og Boomerangposer
Herning
Silketryk- Dorte tager kontakt til Mette for at bestille
silketryk og ramme/farver/fiksering.
Kalender- bliver taget op til LAND forsamling af
Cathrine - vi appellerer til et fællesprojekt.
Brainstorm her
Klistermærker- Dorte undersøger og bestiller med
PKDK logo (og Permakultur Danmark tekst)
- Tanja laver Admin kasse
- Bestil 2 roll-ups mere. Dorte spørger Mette.
- Vi efterlyser filerne til LAND plakaterne
- Vi konkretiserer grejkasserne til næste møde.
Materialer kommer på Drevet under PR-mappen.
> Lou sender mail for at checke op om Tanja ved om
IPC støtten.
> Vi har allerede underskudsgaranti til Permakultur
projekter/begivenheder/kurser
> Vi støtter ikke skribenter til medlemsbladet, da vi
mener, at det går under den udgift, vi allerede har til
medlemsbladet.
Meld jer på.
Fællestransport må gerne organiseres.
500 kr. om dagen + evt. omkostninger til forplejning
Fast punkt på dagsorden som hedder “Nyt fra
Kasseren”

Fast punkt på dagsorden
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