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Naturvejlederforeningen i Danmark 
 
 
Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøde: 
 
 Mandag 11. juni 2018, kl. 16-20 
 Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart 
 
 Ordstyrer: Søren Rafn 
 Referent og forplejning: Rikke Vesterlund 
 
Dagsorden: 
 
1) Siden sidst 

a) Naturmødet – på punkt 13 
b) Vi skal sende regninger til Nordea, så vi kan få penge i kassen for KribleKrable 2 

 
2) Endelig konstituering 

a) Se bilag (funktionsfordelingen) 
  

3) Økonomi 
Andreas overtager officielt kassererposten nu. Han får adgang til banken så snart det sidste 
administrative er i orden. 
Michael kører medlemsregistreringen færdig for 2018 
Andreas prøver at starte med bogføringen. Hvis det bliver for meget, kan vi lægge opgaven ud til et 
eksternt firma. 
 

4) Status på projekter mv. (fremtidige faste punkter) 
KribleKrable – Møde i Nordea d. 26. juni. 
Jacob vil gerne lave ½ side med referencer til evalueringsrapporten. 
Citizens science projekterne skal være forankret i forskningen – Er der nogen der er interesserede 
og bliver data gode nok til at kunne bruges. Mia tager kontakt til Bjarke. 
Det er vigtigt, at det er Naturvejlederforeningesprojekt. Det er os der er projektejere. Det skal vi 
holde godt fast i – også selvom vi får mange andre samarbejdspartnere. 
 
Vild Mad – Mia har forsøgt at få fat i Mikkel, men det er ikke lykkes. Mia sender noget rundt pr. mail 
så hurtigt som muligt. 
Der holdes møder med Nordea – Mia trækker et referat ud af dem, og sender det rundt. 
 
Synlighedsprojektet – Vi har fået produceret en ny folder. Der er blevet lavet beachflag, en dug, roll-
ups mm, så vi nu har materialer til en stand.  
Der mangler stadig fakta/vidensblade. 
Der er åbnet op for posterne på FB – det er måske lige rigeligt !! Sam tager kontakt til  Nynne, om at 
lave et udkast til en plan. 
 

5) Korrespondance med Dansk Friluftsliv 
Skal der afholdes et fælles bestyrelsesmøde? 
Hvad er næste træk? 
Formandsskabet forsøger at finde et mødetidspunkt inden sommerferien. Her vil vi invitere dem til at 
mødes med os efter næste bestyrelsesmøde. De er velkomne til at lave deres eget bestyrelsesmøde 
sideløbende med os. Vi håber de vil vise deres visionspapir for os. Andreas tilbyder at lave et kreativt 
faciliteringsoplæg. 
(Jakob kontakter Tanja) 
 

6) Forretningsorden 
 Gennemgang af udkast til ny (fremsendt forud for møde) – næste møde 
 

7) Status på samarbejde med Friluftsrådet 
Samarbejdsaftale 
Uddannelse 
Projekter 
 Tages op på næste møde 
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8) Henvendelse til miljøministeriet og undervisningsministeriet 
Næste møde 

 
9) Strategi for Naturvejlederforeningen i Danmark 

Principiel drøftelse og debat om en mulig udfærdigelse af strategi og handlingsplan. 
Det er på tide at vi får en reel handlingsplan for fremtiden. Hvor vil vi hen? Hvad er vores formål? 
Dette kan involvere: 
Uddannelse, formålsændringer. Fonde og andre samarbejdspartnere. 
Det kunne måske være en god idé at få et oplæg fra en udefrakommende MEN – inden det, skal vi have 
vores eget fundament på plads. 
 
Liv undersøger på RUC, om der er nogen af dem der var med til at lave evalueringsrapporten, som kan 
hjælpe os med at blive klogere på os selv. 
 
Jakob og Jacob skriver et brev til FR, om der er penge til overs fra evalueringsrapporten. Måske kan vi 
få økonomisk tilskud til at få professionel hjælp. 

 
Jakob sætter en dag af på internatkurset til at arbejde videre med det. 
 
Vi kan overveje at lave en workshop på næste årsmøde (det er allerede i støbeskeen) 
Vi kan opfordre til at det også tages op i det regionale netværk. Måske skal vi som bestyrelse invitere os 
selv med til de regionale årsmøder. 
 
Måske kan processen laves som et projekt, så vi kan søge midler/fonde til det. 
 

10) Foreningens tilbud 
Internationale udvalg og evt. andre udvalg 
Shop 
Web 
Facebook 
Medlemsblad 
 

11) Bestyrelsen 
GoogleDrev – alle er på 
Kontaktliste – blev opdateret. Ligger på drevet 
Fremtidige møder – kommer på en Doodle (Jakob). 
 

12) Præsentation for Hold 31 
 Hvem er den? Det er Jakob 
 

13) Naturmødet 
Opfølgning på stand 2018 og fremtidigt engagement 
Vi laver et oplæg til, hvordan vi skal være repræsenteret på næste års møde. 
Andreas, Dieter og Jakob laver et oplæg, incl økonomisk overslag. 
 

14) Årskonference 2019 
 Hvem, hvad, hvor? – udskydes til næste møde 
 

15) Evt. 
 
Persondataforordning. Har vi styr på den ? 
Facebook, hjemmeside, mm 
Dieter sender det dokument som de bruger hos DDS 
Jakob snakker med Nynne vedr. FB 
Punktet tages op næste gang. 
Mail skal sendes ud til alle medlemmer når vi har fundet ud af hvordan vi skal gøre det. 
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