DAGSORDEN/REFERAT
Møde-Dato

Den 27. september 2020, KL. 10-16.
KBH
EMNE

TID

MIN

10:00

5

Check-ind

10:05

2

Attendance: Ruben, Cathrine, Adam, Victoria, Eline
Duration (how long is this meeting?)
Minutes (last times minutes - anything needing attention?)
Information (announcements?)
Next meeting (confirm date or make a plan)
MM-DD HH:MM UTC

10:00

3

Samtykke Dagsorden

10:30

Introduktion til Bestyrelsen og Dattergrupper.
Cathrine har udarbejdet en mappe/tegning baseret af en
sociokratisk model for at blive præsenteret til alle, specielt til
nye medlemmer.
Eline er interesseret i kommunikation og samarbejde i lokale
netværk og med andre organisationer.
Victoria er interesseret i kommunikation i generelt og skrive
om andre projekter. Hun er også interesseret i at lave nye
folder.
Vi kan også præsentere hvilke rolle har medlemmerne i
foreningen.

12:30

Opdatering fra Dattergrupperne. Hvad fungerer og hvor
har vi brug for hjælp?
- LAND Forsamling. November måned i Rive, hos
Christian. Den 13-15 i November. Der er også
Bestyrelsens mødes den 13 kl. 10. Ruben og Cathrine
er med til at arrangere den sammen med Kurt.
- iACT projekt. Her er der en draft til IACT, men ellers
kommer man finde en pdf på Dattagrupperne folder.
Eline, Ruben, Cathrine og Kurt er med til et zoom i
næste uge og er interesseret i at være med. Vi ved
ikke endnu hvem er med som primær arrangør, men
der skal være to personer med som koordinator. Her

Report
Explore
Decide

-

-

er der folder hvor vi kommer til at have flere
dokumenter:
https://drive.google.com/drive/folders/1x9wf1_q_rcwq
NeNNJllXswh_LO1XF-ml
Økonomi. Der er stadigvæk penge i overskud og så
kan vi tænke om hvordan vi kan bruge den. Vi snakker
om at etablere flere regler om hvordan vores medlem
kan ansøge for noget penge og så kan vi støtte
aktiviteter ikke til løn, men til at få for eksempel flere
planter til en Permablitz eller en Skovhavekursus.
Hvor meget vi giver, hvordan skal penge blive brugt…
Mira skal have kiggerat/afgang til ForeningsLet, Bank
konto (Drifstkonton) og medlem.
Uddannelsesudvalget. Tonie er ansvarligt og har haft
de travlt i de sidste måneder. Kurt skal kontakte Tonie.

14:00

De Grønne venner: Er vi med? Tanja og Ruben vil gerne
være med. På den anden side, ville ikke Kurt være med. Så
vi skal finde en løsning. Kurt vil skrive en liste med hvad vil
PKDK ikke være med fordi det går på kompromi med vores
etikker. Og så skal vi komme med en forslag til forening og til
De Grønne Venner.

14:45

Omlægning af landbruget og støtte til foreningen
Savebeesandfarmer.eu. Vi er enig om at støtte
savebeesandfarmer med underskrift. Victoria vil skrive tilbage til
dem og også vil hun skrive en artikel til vores hjemmeside.

15:30

BAE - Biodiversity Action. Vi diskuterer om vi vil støtte
initiativet. Kurt forslag er at vi har en side i vores hjemmeside
hvor vi viser vores medlemmer hvem PKDK støtter til. Vi har
besluttet i at skrive tilbage og sige at vi er med. Vi vil også
skrive en artikel til vores hjemmeside. Ruben tager ansvar for
kommunikation med BAE og skrive noget om BAE i vores
hjemmeside.
Årsmødet og nordisk træf. Vi har besluttet os for at holde
årsmødet og generalforsamling den 25 i April i 2021, i
GroBund. Cathrine vil skrive til Steen Møller.
Bestyrelsesmødet den 24 i Januar kl. 10-16, Hillerød.
Bestyrelsesmødet den 21 i Marts.
Eventuelt: Victoria vil opdatere LAND info inden den 25 i
Oktober for at printe dem og have dem klart til LAND
Forsamling.

Slut

