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Check-ind
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Attendance: Adam, Tanja, Line, Victoria, Kurt, Cat, Lou name, name (all
members here; all roles filled?)
Duration (how long is this meeting?) 15 - 18
Minutes (last times minutes - anything needing attention?)
Information (announcements?)
Next meeting (confirm date or make a plan)
MM-DD HH:MM UTC
Lou laver doodle for et møde i februar.
21.3 er ellers næste møde
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Samtykke Dagsorden

Report
Explore
Decide

Nordisk Institut. Feedback fra Nordisk Institut’s
Sekretariat-møde og Nordisk Træf
Der er ikke diplomrepræsentant for Danmark endnu
Lou vil send en invitation til alle diplomholdere for at spørge
om de vil være med. Cathrine sender diplomholdere
mailadresser til Lou
Vi har ikke bestyrelsesrepræsentant endnu. Hvis nogen vil
gerne stille op til sekretariatet, så skriv til Lou inden fredag
d.5 februar.
Lou og Victoria vil ringe sammen udenfor mødet omkring
sekretariatet.
Præsentation af Nordic Permaculture Academy (Karoline
Nolsø Aaen)
Nyt akademi for Diplomholdere og diplomaspiranter
https://nordicpermacultureacademy.org/
Præsentation fra Karoline:
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● Akademiet vil sikre at vi få yderst kvalificeret
diplomholdere som har arbejdet med designs. De skal
have 10 designs og dybdegående erfaring (så det
betyder også en vedhæftet aktivitetsliste)
● Der er krav til vejledere. Der kommer vejleder træning
og kurser.
● Akademiet’s medlemmer arbejder sociokratisk. Og
arbejder aktivt i permakulturbevægelsen.
● Samarbejder med men er uafhængige fra
foreningerne.
● Baseret på Britisk system.
● Håber på et diplom som er støttet af flere foreninger.
● Akademi appellerer til folk der gerne vil have klar
struktur og arbejder målrettet Design kompetencer
Hvis man ikke er til det, kan man vælge at få en
vejleder som ikke er i akademiet. Akademiet er
sideløbende til Nordisk Institut og ikke konkurrence
● Ideen er at kernegruppen skal være lille - så
beslutninger kan tages og der kan komme fremgang.
Akademiet vil drøfte på næste møde hvordan et
samarbejde med foreningen kunne se ud.
● Som diplomholdere kan man gå ud som Permakultur
Designer -- vi skal være sikker på at diplomholdere har
virkelig styr på sagen.
Spørgsmål til Karoline: Er der nogen
aspiranter/diplomholdere osv som kan komme i
klemme?
Svar- Der er ikke nogen der kan komme i klemme.
Diplomaspiranter som ønsker at komme ind under
ekstra krav i akademiet- kan bare arbejde videre.
Dem der ikke ønsker kan fortsætter med NI
Akademiet ønsker at blive anerkendt af foreningen.
Reaktionsrunde
Bekymring om flaskehals problematik men Akademiet
håber på at de lige præcis løser flaskehalsen ved at
lave tydelige krav til diplomarbejde.
Kravene kan betyder diplomet bliver mere respekteret
i lokalsamfundet.
Kan det blive forvirret? Godt initiativ.
Bestyrelsen skal anerkende at det eksistere- og
anerkende de diplomholdere som kommer ud af det.

Men så anerkender vi også diplomholdere fra NI som
måske har fået diplom som følge af et projekt, bog
eller sted ..og ikke deres designarbejde.
Bekymring om at det skaber splittelse men tror på det
er det rigtigt at der kommer flere uddannelser og at vi
også støtter akademiet.
Vi vil gerne have flere diplomholder og underviser på
højt niveau.
Beslutning:
Vi anerkender eksistensen af akademiet og vil
anerkende diplomholdere som er akkrediterede af
Nordic Academy.

Steven Odhiambo’s bypermakulturprojekt i Kenya
PKDK har modtaget en ansøgning for projektstøtte som går
ud på at lave en workshop og træningsprojekt for 30 kvinder i
slumkvartererne iSteven Odhiambo’s lokalområde i Kenya.
Deltagere vil få 5-uger permakulturtræning og 3 måneders
opfølgning.
Tove Bang (tidligere bestyrelsesmedlem og aktiv i
permakultur i Kenya) har holdt møde med Steven og synes at
det er meget gennemarbejdet projekt og vil gerne godkende
det.
Hele projektet kommer til at koste 25.000kr
Der er sat crowdfunding i gang for at del finansiere det.
Tunaweza Permaculture Facebook
Link til ansøgning
Beslutning : 6000kr bevilliges til projektet af Permakultur
Danmark
Tove vil sende rapporter til os om hvordan det går med
projektet og vi får også billeder tilsendt
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Præsentation af Kunst Indslag v/Victoria, Line og Ruben
Inviterer flere til at bidrage med visuel materialer til
foreningen.
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Det første er denne konkurrence - vi vil se om der findes
medlemmer som kan lave tegninger eller print til foreningen.
Bestyrelsen er glad for initiativet og for at det kan gavne
medlemmer, LAND centre og foreningen.
Budgettet: Vi vil gerne vide budgetmæssigt- hvor meget
koster det.
Vi vil gerne se at materialerne kan bruges til formidlingså vi vil gerne efterlyse kunst som illustrerer permakultur
- herunder de 3 etikker, sådan så det formidler
permakultur og er mere komplekst end et billede af bare
en plante t.eks. Vi vil gerne se at kunsten fremmer
permakultur - at det kunne bruges på kurser, af
underviser, tidsskrifter eller begivenheder t.eks. Social
del mangler.
Præmie - Permakultur Danmark udsteder gave-kort som
kan bruges på vores LAND centre.
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SOME formidler (Line Skov)

● Hjemmeside + insta + facebook + twitter (opdatering
før konkurrence og præmiebrug)
Line kontakter Ruben om vores Sociale Medier
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Hjemmeside præsentation v/ Victoria
I forhold til hjemmesiden vil jeg anbefale at I hyrer en til at
skrive et wordpress tema efter et design I har godkendt
internt. Der får man god kvali, men det koster også noget.
Men vigtigst af alt skal I nok beslutte jer for hvad
hjemmesiden skal kunne.Forslag domæne: :

http://permakultur.dk

Har vi en designer der har lyst til at gøre det her?
Vil vi bruge budgettet til det?
Det skal være demokratisk - brugervenligt.
Det skal tiltrække nye medlemmer.
Det kan være nemmere at bygge nyt end at lave
lappeløsninger.
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Bring kortet mere i spil (måske er det unødvendigt da iACT er
i gang)
Være mere interaktiv
Hjemmesiden er meget vigtig - det skal virker tjekket fordi
det er et portal ind til permakultur.
Støtter - gå videre!
Vi kan bruge PR pengene, og Hjemmeside budgettet..men vi
kan også sæt det op.
Victoria er i dialog med Think.dk (parentnode)
Think.dk har også lavet kbhff.dk hjemmesiden og deres
medlemsservice
De har selv skrevet brugerfladen “janitor”, som de bruger til
at sætte sine hjemmesider op i
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Gennemgang af udkast til årsregnskab og budget 2021
før det sendes til revisor v/Tanja

R, E, D

Budgettet 2021 er godkendt af bestyrelsen.
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Hvem tager foreningsnyt og hvad bliver der af
foreningens nyhedsbrev?
Arbejdsgruppe for at få februar nyhedsbrev ud.
Victoria skriver første udkast
Lou og Cathrine er med i gruppen.
Nyhedsbrev er en “gammel” måde at formidle på. Vi skal
tænke SoMe og Hjemmesiden fremover.
Vi nedlægger nyhedsbrev og går over til hjemmeside.
Vi informere om det igennem foreningsnyt og sender
mail til medlemmerne.
Vi indkalder til sparringsmøde omkring ny hjemmesidefor engageret parter og forfatter på hjemmesiden.

SLUT

De andre punkter behandles på næste møde.
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