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Attendance: Tanja (til punktet om de grønne venner), Cat, Lou, Kurt,
Victoria Adam, Ruben Jette ,
Duration 2 timer
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Next meeting (confirm date or make a plan)
21.03.21
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Samtykke Dagsorden

Pulje til formidling af permakultur arrangementer
Diverse puljer, hvad er status quo på disse ansøgninger:
- Naturplanteskolen folder + 11 videoer
Journalist Søren vil skrive om by-permakultur. Aiah vil
gerne understøtte hans formidling med videomateriale
om permakultur. Det skal fungere som
undervisningsmateriale og basis introduktion til
permakulturen og dens principper.
De har søgt og fået 15.000 kr fra Miljø- og energi
puljen, Taastrup kommune. De vil gerne have PKDK
foreningen som samarbejdspartner.
Nyt Forslag:
PKDK giver 15.000 til at starte projektet op.
vi er åbne for at støtte igen til næste år eller senere
på året hvis vi allerede ser, at der er penge tilbage
i uddannelsespuljen og gode resultater af
projektet.
Godkendt!
-

Faery Meadows- Ansøgning om digital formidling
Cat skriver og ber om en skriftlig ansøgning - resume-

Report
Explore
Decide
R

præcisering.
Vi behandler punktet til næste møde00:

Tilbagemelding fra møde med Lokalnetværket Parcelhus
Der er stor efterspørgsel efter mere samarbejde og netværk
blandt lokale PK dyrkere. Parcelhusnetværkets kan virke som
inspiration til hvordan folk selv kan starte lokale-netværk op.
Men hvordan kan folk finde hinanden og opstarte et
samarbejde?
- kan vi lave et nyt markør på kortet for folk der vil være med
til at starte lokalnetværk? (flere medlemmer?)
-Underviser-register
- Fremtidig Designer-register?
-Fremtidig Ambassadør for PK- Netværk?
-Tag inspiration fra Haveselskabet - De har et kontaktperson
for de forskellige dele af landet.
-Birthe Marie og Camilla vil gerne snakke med folk som vil
starte lokale-netværk.
Kunne vi høste parcelhus netværkets erfaringer t.eks med en
Youtube video
- Parcelhus netværket kan have en lokalnetværk side på
PKDK hjemmesiden → med links til facebook-siden
-Vigtigt at mødes fysisk til begivenheder. Kan vi afholde små
sociale/praktiske begivenheder omkring i landet?
De Grønne Venner
oplæg til fællessekretariat
Meninger i bestyrelsen:
Fællessekretariet mulighed
Kurt er imod forslaget.
Han vil arbejde imod forslaget til enhver tid
Han mener det vil være døden for foreningen
Vi har prøvet denne slags samarbejde før og haft dårlig
oplevelse- men det skal ikke være derfor vi ikke vil være med
i et samarbejde og prøve det igen.

E

Vi vil beholde vores særpræg - permakulturens etik.
Vi har god styr på vores drift og det bliver bedre for hvert år!
Vores strategi inkludere at bestyrelsen bliver fri for
stabsfunktioner og her har vi en mulighed at tilbyde et tilskud
til et levebrød til nogle af vores medlemmer.
Politisk Samarbejde er vigtig for flere af os - dvs. det at vi kan
samarbejde på politisk plan og derfor står stærkere.
Vi vil have fordelt magt - sådan så der ikke kommer en
mindre styrgruppe for mange foreningerne.
Forslag: Tanja melder tilbage til de grønne venner - at
der er ikke opbakning i bestyrelsen for fællessekretariat.
Når de evaluere samarbejdet og fællesfunktionen vil vi
gerne høre hvordan det er gået og genoptage punktet på
bestyrelsesmøde.
GODKENDT
Vi vil tage det op på Generalforsamling og høre vores
medlemmer ad, om det er noget foreningen skal sigte på
i fremtiden.
Vi kan evt. tage det op på flere generalforsamlinger.
GODKENDT
Generalforsamling Det er igen tid til at rekruttere nye
bestyrelsesmedlemmer
Vil David overtage kassere funktionen? Lou kontakter David.
Ide om videos fra bestyrelsesmedlemmer- hvad arbejder du
med? Hvor meget tid bruger du på det?
Hvad er fordele og ulemperne?
Dato for generalforsamling lægges Søndag d. 20 Juni
og vi skal prøve at forberede os til hvis en online GF
bliver nødvendigt.
Lou offentliggøre dato i nyhedsbrevet.

Cat kontakter grobund ift. dato-skift
Check-ud

