Referat for
Permakultur Danmark’s bestyrelsesmøde
05.02.2022
Næste møde:
-

Søndag 3. april 2022 kl. 17-19 online

GDPR:
-

Vic har rettet I privatlivspolitik sådan at det stemmer overens med det nye kort der kommer
på hjemmesiden
Vic lægger dokumentet på slack

Medlemskartotek/kort:
-

Det bliver set på i dattergruppen
Kan deles med andre grønne foreninger?
Internationalt kort i forbindelse med iAct? Kan man forbinde vores danske LAND kort med et
internationale LAND kort?
Eventuelt skal vi først fokusere på at gøre vores hjemmeside færdig og så kan vi se på det
andet bagefter
Der skal være en iAct side på vores hjemmeside

Årsmøde/nordisk træf:
-

Årsmøde 6-8 maj på Avnø Højskole
Hvor de forskellige grønne foreninger holder generalforsamling om søndagen; fredag og
lørdag er der tid til andre aktiviteter
LØS kan bidrage med 17.500
PKDK: 15.000
200 kr. per person for 2 overnatninger og mad
Eulalia vil gerne hjælpe med til at organisere
Der kommer til at være workshops, oplæg, og fysiske/sociale aktiviteter, så man kan komme
med forslag hvis man har noget man gerne vil indbyde med
Bestyrelsen forslår at vi sætter betaling pr. person op til 300 eller 400 kr. Vic tager det med
til deres næste møde.
Eventuelt sætte PKDK’s bidrag op til 20.000 kr.? Vi afventer at få lavet budget for 2022 inden
vi kan beslutte det.

Generalforsamling:
-

Sociokrati gruppen organiserer facilitering af generalforsamlingen

-

Vi skal være opmærksom på at overholde datoerne i forbindelse med planlægning af GF, de
kan findes i vedtægterne
Trine kommer med forslag til ændring af vedtægterne i forhold til sammensætning af
bestyrelsen
Alle bestyrelsesmedlemmer er blevet bedt om at skrive til Vic inden for den næste uges tid
om de regner med at fortsætte næste år

Folkemøde på Bornholm:
-

16-19 juni 2022
PØ har inviteret PKDK
Vic vil gerne tage dertil
Det vil være for PØ, LØS og PKDK
Umiddelbart vil det ikke koste os noget at deltage
Vic kontakter Mira & Esben og spørg om de vil holde et oplæg som en del af deres politisk
arbejde, transport bliver betalt
Vic kontakter Kurt i forhold til overnatning

Budget/regnskab:
-

Vi afventer endeligt svar om vi får Tipsmidler for 2021 (hvilket vi ville modtage i 2022).
Cathrine undersøger hvor meget hun kan bidrage med i år fra Erasmus+
David kontakter Ruben for at hører hvor meget han forventer i år (Projekter f.eks. Erasmus
projekter)
Tidligere har vi solgt PDC certifikater til Norge og Sverige hvilket ikke sker længere
Ansøgningsfrist for Tipsmidler 1. juli 2022, Vic laver ansøgningen
Vic, Cathrine og David mødes for at lave budget
Derefter inddrages Pernille for at se hvordan vi kan gøre det mere overskueligt for alle.
Vic undersøger om det er tidligt nok at bestyrelsen godkender budgettet til næste møde d.
3.april.

Nyt design:
-

Vic, Jette og Eva præsentere det nye design
Forventer at hjemmesiden bliver klar til marts
Feedback:
o Webshop – vi er fritaget for moms, så længe indtægt er under 50.000 kr
https://frivillighed.dk/guides/moms-og-foreninger
o LAND centre: vise alle LAND centre i stedet for kun nærmeste
o Foredragspris kan afhænge af kunden
o Lokal Permakultur-ambassadør kunne være et godt tiltag
o Plakat med etikker
o Kunne henvise til andre sider hvor man kan købe f.eks. bøger i stedet for at sælge
det i egen webshop
o Huske at være opmærksom på arbejdsbyrde i forhold til forsendelse af pakker etc.

o
o
o
o

LAND logo, nyt men genkendeligt
Muleposer ude hos LAND centre som nye medlemmer kan komme ud og hente
Eventuelt mulighed for at vælge om man vil få muleposer tilsendt eller man kan
spare porto og tage selv ud og hente
Fælles webshop som alle medlemmer kan benytte til at sælge produkter

iAct:
-

Samtykke til at vi deltager i nyt EU projekt hvis vi har ressourcer til det; måske er der andre
EU lande som vil kører videre med det

Eventuelt:
-

Trine er i dialog med Mikael fra PØ om at designe et styk permakulturhave
Lave en redaktionsgruppe på 5 mennesker som kan tage sig af de sociale medier, man kan
tænke over om man kender nogen, måske søge en kommunikations studerende
Samtykke til at Cathrine kan repræsentere Nordic Permaculture Academy på Nordisk træf

