MEETING AGENDA/MINUTES
Møde-dato

15. April 2020

Tid

MIN

00:00

5

Check-in

00:05

2

Attendance: Lou, Ruben, Cat, Tanja, Jette, Adam, Kurt, name (all

Emne

members here; all roles filled?)
Duration (how long is this meeting?) 18- 20
Minutes (last times minutes - anything needing attention?)
kan den godkendes?
Information (announcements?)
Betalingssystem på hjemmesiden - lou er på det
ReLEAP - i gang med at ansøge igen
Kender vi nogen? Under og over 30. Mænd og kvinder.
Next meeting (confirm date or make a plan)
Maj-DD HH:MM UTC

00:07

00:10

00:

3

Samtykke dagsorden

Report
Explore
Decide

Hvordan laver vi rollefordeling?
Runder om hvordan vi laver rollefordeling.
Brug forslaget som udgangspunkt?
Vi gennemgår rollefordeling for 2020
Roller som skal op til “review”
1. Sekretær - Vi skal kigge på tidsforbrug og opdatere
2. Medlemsadmin? (Kan vi feedback til David, tjekke
hvordan han har det med at have opgaven?
Fortsætter han?)
Kontakt til Adam - telefonsamtale om roller
(Tanja gør det)
Spørge om han er interesseret i sociokrati kursus 26/07 – 01/08 2020 (nej tak fra Adam)
Lou reservere 1 plads
Lou tager kontakt til David
Alle kan gå ind og redigere Rollefordeling dokumentet

R

00:

E
CLOSING ROUND

DAGSORDEN/REFERAT
Møde-Dato

13 Maj 2020 (Kl.18-20) Zoom

TID

MIN

18:00

5

Check-ind

18:05

2

Attendance: Cat, Lou, Tanja, Ruben, Kurt, Jette, Adam,
Duration 2t
Minutes Sidste mødets referat er godkendt.
Information Nyhedsbrev er klar til korrektur
Next meeting (confirm date or make a plan)

EMNE

16. Juni 18:00 - 20:00

18:07

3

Samtykke Dagsorden

Report
Explore
Decide

18:10 15

Sociokrati sommer-højskole og mødefacilitator for PKDK
Tanja tager kurset - besluttet

D

18:25

15

Betalingssystem for indmeldelse Vi skal hente et tilbud fra Nets
Lou vil skrive til David hvis der er brug for hjælp

D

18:40

10?

Opsummering af mødet med Alan fra LØS
Mulig stormøde til efteråret
Mulighed for langt ud i fremtiden at omorganiserer
foreningerne så de får en fælles sekretariat/fælles
“over-forening”.
Beslutning: Vi snakker videre om dette punkt til det næste
fysisk møde

18.55

10

Kan vi give David kiggeret til banken?
Beslutning: David får kiggeret til banken - Tanja opretter

E

D

19.05

10

Underskrevet dokumenter til tipsmidler ansøgning
GF referat
Vedtægter
Regnskab 2019
Beslutning:
Lou sender dokumenter ud til alle med vejledning.
Hvis man godkender dokumenter skal man sende sin digitale
underskrift til Cathrine som samler dem.

19:15

30

Strategi - hvordan går vi videre?
Beslutning:
Vi mødes fysisk og giver det en dybdegående
behandling
Alle læser Strategien igennem til d-16 Juni
Vi går i gang med planlægning af hvordan vi skal
behandle strategien d.16. juni.
Til mødet i august fortsætter vi med planlægning af
processen.
Vi tager selve processen på mødet d. 27 sept.

19.45

10

Samarbejde med PKAA
Dokument om samarbejdet
telf. 42 17 30 42

Permakultur Aarhus på facebook

Beslutning:
Tanja ringer og snakker med PKAA og finder ud af om de
er aktive og om vi kan fortsætte samarbejdet.
Tanja orientere bestyrelsen og David
19.55

evt. Kurser og Covid-19
Frilands PDC nummer 1 - blev flyttet til slutning af juni/starten juli
(2uger i træk)
Frilands PDC nummer 2 - kurset afholdes
Køge Fælles Jord ugen er flyttet til 35.
2 weekender til Orø er på samme tidspunkt.
evt. Line - Facebook
Vi har fået tilbud om hjælp med vores facebook side fra et
medlem!

D

Line har fået en stak gamle tidsskrifter som tak
Hun er sat på admin på facebook
Ruben vil gerne sparre om ideer
Lou spørger Adam om han vil også svare henvendelser på facebook.
Check ud.
19.50

Og

Slut

