DAGSORDEN/REFERAT
Møde-Dato

d. 16. Juni kl 18-20

TID

MIN

00:00

5

Check-ind

00:05

2

Attendance: Ruben, Adam, Cat, Lou, Kurt, Tanja
Duration (2timer)
Minutes (Sidste referat er godkendt)

EMNE

Next meeting
(Ananda Gaorii d.6.08.2020 kl. 11-14)

00:07

3

Samtykke Dagsorden
Økonomi og Strategi
Nu kan bestyrelsen se en opdateret overblik over foreningens
økonomi på ForeningLET
Tanja udskriver en opdateret regnskab til strategi-mødet
Spørgsmålet er, hvordan får vi pengene til at virke til
medlemmernes fordel? Betyder det: flere undervisere , flere
medlemsfordele, flere muligheder for at skabe et levebrød af
Permakultur for vores medlemmer?

00:10

NETS aftale og online kortbetaling
Tilbuddet lyder: 0.85% for visa/mastercard + 0,39 kr gebyr
(det er 4,39 kr per medlemskab)
Dankort: (1.100 kr år + 1,19 kr per transaktion)
Hvis vi ønsker at lave automatiske træk
(abonnementsbetalinger) på kort, så skal I også beslutte
dette, da det skal fremgå af jeres ansøgning.
Et QuickPay-abonnement koster normalt 149 kr. om
måneden ekskl. moms. Lou kontakter ForeningLET for at
høre hvad de reelle omkostninger ville blive.
Lou vil også: checke hvad det vil koste i fremtiden hvis vi vil
have webshop?
Checke hvad det vil betyde for nuværende medlemmer som
er tilmeldt betalingsservice? Det skal helst ikke påvirke dem.

lou sender mail til bestyrelsen efter samtale med nets
Vi tager en mail runde for at tage den endelig beslutning.
Tuse Næs Samarbejdsprojekt
Permakultur Danmark er inviteret med som
videnspersoner og konsulenter
Vores deltagelse kommer an på hvad der ligger i
samarbejdet...det har vi ikke fået svar på. Vi vil gerne støt
dem, men hvad er forventninger til os?
Cat undersøger nærmere og cc. bestyrelsen
00:

Partner på Bees and Farmers?
Vi vil gerne være partner på Bees and Farmers . Lou er
ansvarlig for at deres kommunikation lægges op.
Aktiviteter i Danmark i år?
LAND forsamling i Sønderjylland
Generalforsamling og Årsmøde i hovedstadsregion
Nordisk Træf på Sjælland

00:

Evaluering af den nye mødeskabelon
Det fungerer fint men skal være nemmere at finde på Drive.
Praktisk Økologi samarbejde -og De Grønne Venner
Topmøde.
Ruben og Tanja vil gerne repræsentere foreningen.
Mødet finder sted den 13. september 2020 kl 11-15 hos
Signe Schröder, Stestrup Oldvej 17, Kirke Eskilstrup.
Check-ud
Slut

