GENERALFORSAMLING 2021
PERMAKULTUR DANMARK
D. 20. Juni 2021. Kl 11.00 - 13.30. Location: Zoom
Valg a referent: Nomineret: Victoria, valgt: Victoria
Dagsorden godkendt:

Valg af dirigent 4 min
Beretning 25 min
Regnskab 15 min
Budget 20 min
Præsentation af kandidater 15 min
Evt afstemning 10 min
Nomineringsproces 20 min
Valg af revisor 5 min
Eventuelt 10 min

Årsberetning fra bestyrelsen
Nordisk Træf på Makværket i vinteren 2020
822 à 966 medlemmer, værg gerne nye medlemmer
Generalforsamling 2020 på Mellemfolkelige Samvirke, 70 medlemmer til stede, strategi udvikling
Den siddende bestyrelse blev valgt, 7 bestyrelsesmedlemmer
PDC KURSER
-

Orø og KFJ

-

Britiske kurser aflyst pga corona

-

Permakulturhaven og Friland

-

Udstedt i alt 62 PDC certifikater

LAND NETVÆRKET
-

Forsamling aflyst pga corona

-

3 LAND centre lukket, 6 nye LAND spirer frem

-

Vi søger en LAND-koordinator

ERASMUS+
-

Covid19 aflysninger

-

Gode muligheder for at undervise i permakultur

-

4 af PKDK’s undervisere deltog i diplomforsamling i England

-

Videre opkvalificering af undervisere i PKDK

Tilskud fra Kultur-og Slotsstyrelsen
Møder og Formidling er gået vel.

Tak for i år!
Forståelsesrunde
Reaktionsrunde
Spørgsmålsrunde: Kan man se 10 års strategiplan for foreningen nogetsteds? Ja, på
hjemmesiden, søg efter strategi. 2. Kan den siddende bestyrelse præsentere sig selv? Ja:
Bestyrelsen præsenterer sig selv: Tanja, Jette, Cathrine, Ruben, Lou,

Regnskab og Budget
Regnskab
Fint overskud på 55.000 kr i 2020
Vi har mange penge, men afholdt mindre aktiviteter end normalt pga corivd19.
100.000 mere i indtægt end forventet
Vi har brugt flere penge på Nordisk Træf og Årsmøde.
Vi bruger flest penge på tidsskriftet, da jo flere medlemmer, jo flere tidsskrifter skal der laves.
Banken tager gebyrer for vores indestående, der er også blevet brugt lidt penge på
ForeningLET administrative gebyrer.
Status aktiver: Vi har overskud, en del penge. Ca. følgende:

-

600.000 på projektkonto (Erasmus+ konto, EU midler)

-

40.000 på diplomkonto

-

Driftskonto: 250.000 udgifter (passiver)/ 300.000 indtægter (aktiver). 50.000 overskud

Spørgsmålsrunde: Hvad betyder aktiver/ passiver? Hvad kan projektkonto midler bruges
til?
Reaktionsrunde: Positiv reaktion fra medlemmer. God sund økonomi, irriterende med
negativ rente
Godkendelse af regnskab!

Budget
Bestyrelsen vil gerne få økonomien til at spille med strategien fra generalforsamlingen fra
2020. Få midlerne til at leve i foreningen, derfor vil vi gerne budgettere med underskud i
2021. Det er fordi vi vil afsætte penge til udvikling af forening og opstart af en
formidlingspulje. Vi vil gerne se pengene kommer medlemmerne til gode, i stedet for at de
bliver nedbrudt af negative renter.
160.000 planlagt underskud til opgradering af foreningsvirket:
Til projekter, samarbejder med lokalforening, til PR og kommunikation, hjemmeside, LANDcentre og formidlingsaktiviteter, tidsskrift og betalt sekretærfunktion samt medlemspleje,
bogholderi og revision.
Udgifter i alt: 480.000
Indtægter i alt: 380.000
Kort introduktion til hjemmeside og PR og Kommunikation post
Introduktion til breakout rooms med sociokratisk bearbejdning af budget 2021 af Tobias
Jørgensen
-

Spørgsmålsrunde

-

Reaktionsrunde

-

Godkendelse

Breakout Rooms dialoger

Er der noget bestyrelsen har overset eller som skader foreningen?

Hvad er formålet med Permakultur Danmark og er der noget der kan skade vores virke?
Ingen reaktioner
Forslag eller andet kan henvendes til den kommende bestyrelse
GODKENDELSE!!

Bestyrelsen vælges
Der er plads til 7 siddende i bestyrelsen og 2 suppleanter. Man skal have PDC for at stille
op. Der er 7 som har stillet op på forhånd og man kan stille op til generalforsamlingen uden
forhenværende besked.

Opstillet til Bestyrelsen:
Jette Hye-Jin Mortensen
David Pedersen
Pernille Cauchi
Trine Fredsøe
Eva Max
Eulàlia Martí
Victoria Schou Haabegaard

De opstillede bestyrelsesmedlemmer præsenterer kort sig selv.
Kan de opstillede repræsentanter skade foreningen? Nej. Den nye bestyrelse klappes
ind
Suppleanter:
Cathrine Dolleris
Nominerede suppleanter:
Christian Lykov. Tager imod nominering til suppleant rolle

De klappes ind!

Forslag til kontingent fastsættelse
Forslag: kontingentet forbliver det samme:
Enkeltmandsmedlem: 240 kr
Husstandsmedlemskab:
Godkendes

Valg af revisor:
Nominerede: Sune Scherfig
Han klappes ind

Eventuelt:
Tak til Mira og Esben for deres store indsats til permakultur tidsskriftet. Sidste udgave af
Mira og Esbens udgave udkommer i efteråret 2021. Derefter vil bestyrelsen overtage
tidsskriftet og i overgangsfasen lave en digital udgave i samspil med hjemmeside publicering
og visuel identitet.
Vil Lou stadig stå for det tekniske? Hun overdrager sin sekretær funktion til den kommende i
løbet af det konstituerende møde og tiden derefter.
Hvordan beskæftiger man sig aktivt i foreningen? Man kan melde sig ind i en af
dattergrupperne, deltage i et af de åbne bestyrelsesmøde og ved at tage kontakt til
bestyrelsen@permakultur-danmark.dk

Afrunding og slut på bestyrelsesmødet 2021 kl. 13.15

