DAGSORDEN/REFERAT
Møde 3

November 13,
Naturplanteskolen
Hedehusene

TID

MIN

EMNE

10:00

15

Check-ind

10:15

0

Attendance: Andreas, Cathrine, Tanja, Kurt, Ruben
Duration: 10 - 14.30
Minutes
Information (announcements?)
Next meeting: Julefrokost den 12 i december på Øro

10:15

0

Samtykke Dagsorden
Report, Explore, Decide

DAGSORDEN
Formidlingsfondet
De grønne venner
Uddanelse - Tonies mailen
Plantnavia
Line Skov - Politisk samarbejde
Diplommøde
Nordisk møde
Årsjul: Årsmøde, Nordisk møde og LAND forsamling
10:15 25

Andreas Jonsson fra Holma Folkhøgskola er med for
at facilitere mødet.

10:40

Formidlingsfondet:
Der er et forslag om kriterier for at opnå støtte fra
Permakultur Danmark’s nye formidlingsfond.
Forslaget her:
https://docs.google.com/document/d/1wDTn2T1
qrYm0cLins4BClcbV74AJbfq5zKRRHOL312I/edit

30

Vigtig punkter:
Der er maks. 50.000kr i fondet til i året.
Vi vil maks. dække 10.000kr (op til 50%).

Der ønskes feedback på ansøgningsprocessen.
Vi vil evaluere den 24 i Januar i vores første
permakultur møde i 2021.
Der har været forskellige ansøgninger:
- Køge Fælles Jord. Der har været ansøgt
20.000kr, vi vil gerne give 14.000kr.
GODKENDT
- Øro Fælles Jord. Søges 1.000kr for at betale
honorar Mira og Esben. GODKENDT
- Tonie's ansøgningen. Søges penge. Vi er
åbent for det og vil gerne have det mere
specifik. Ruben vil skrive til hende for at
informere hende.
Naturplanteskolen - Aiah - Naturgenopretning.
4.000kr. Vi foreslår at pengene kommer fra en
anden pulje.
Der er en anden ansøgning fra Tove Bang og Steve
Odhiambo for at støtte en person med 8.000 kr. i
Kenya for at tage PDC.
Det kan komme fra sponsor puljer.
11:10 30

De grønne venner
Tanja har præsenteret fælles sekretariat:
En person kan få et fuldtidsarbejde med
sekretariatet.
Kurt og Cathrine tror ikke på at et fælles sekretariat
kan fungerer. Kurt er imod fælles-økonomi og
fælles-sekretariat, men vil gerne samarbejde med
fælles aktiviteter. Han er ikke imod at nogen andre
går videre for at høre nærmere.
Vi har besluttet os for at vi mangler oplysninger for
at sige ja eller nej til fælles sekretariat.

Vi kommer med mere information til næste møde,
den.24 januar.
12.45

Ida fra Plantnavia. Ida er svensk men bor i Holland
og vil gerne skrive artikler omkring permakultur.
Victoria vil kontakte hende og give grønt lyst og
også sende kontakten videre til Andreas.

12:30

Line Skov - Politisk samarbejde.
Cathrine vil invitere Line til næste
bestyrelsesmøde i januar og tage kontakte med
Mira og Esben.

13:00

Diplomforsamling.
Karoline og Cathrine arrangerer en weekend på
Brenderup Højskole. Der kommer flere oplysninger
om nogle uger. De vil også gerne ansøge midler til
arrangementet.

13:15

Årshjul:
Årsmøde, Nordisk møde og LAND forsamling.
Årsmødet på Grobund sidste i April måned.
Vores nye LAND koordinator er Rikke.
Cathrine vil være LAND rådgiver i stedet for
koordinator.
LAND forsamling . Christian vil foreslå nye datoer.
Kurt og Ruben er med til at arrangere det.
Nordisk møde. Andreas Jonsson fra Sverige,
Cathrine, Karoline og Maria Svennbeck fra Sverige
arbejder på et forslag til mødet.

13:45 15

E+ Udveksling. Der kommer flere kurser og
aktiviteter i løbet at 2021.
PDC i Charlottendal, Sverige i maj (ikke godkendt
endnu)
Træning Kursus i Grækenland omkring Taichi og
øko byggeri i maj måned

Træning kursus I Ananda Gaorii i Juni.
E+ IACT (KA2) kommer det på et tidspunkt med en
masse opgaver. Vi venter på svaret fra Steve.

14:15 5

Tonie og kursus om grafisk facilitering.
Hun spørger efter at blive støtte med at arrangere
et 2 dages kursus omkring grafisk facilitering og
visuelle skabeloner sammen med Ina og overlap.dk
Ruben vil sende kriterierne for formidlingspuljer.
Så skal hun være så meget specifik så muligt.
En kort status på uddannelsesudvalget:
Kurt vil snakke med hende og finde ud af
noget samarbejde.

14:30 5

Eventuelt:
Hjemmeside. Vi har brug for nogen der kan
hjælpe med at forbedre vores hjemmeside på et
tidspunkt. Vi vil gerne finde en IT medhjælper
fra Danmark ellers må vi spørge Dominik fra
Finland.
Grafiske materialer (PR) til Permakultur
Danmark. Folder, Banner, Klistermærker.
Victoria skal udvikle nye folder på et tidspunkt.

14:50

Til næste mødet skal vi evaluere og godkendt
vores komprimeret referat og så skal det være

offentligt så alle vores medlemmer kan læse den.
Det er den eneste måde om at være transparent.
Ruben vil have klart komprimeret referat format
til næste mødes, så kan vi godkende og dele den
i mellem vores medlemmer.

