Naturvejlederforeningen i Danmark
Dagsorden for Bestyrelsesmøde
Tirsdag d.18.april 2017 kl.14.00-??.??
Kalvebod Naturskole, Granatvej 11, Kastrup
Afbud fra Sam
Mødeleder:
Referent:
Forplejning m.m:

Frank
Rikke
Rikke

01: Formalia og siden sidst:
a) Godkendelse og evt justering af dagsorden
Godkendt og ingen justering
b) Godkendelse og evt opfølgning på referat fra sidste møde
Godkendt – ingen opfølgning
c) Kort orientering bordet rundt vedr. punkter der falder udenfor dagsordenen
02: Naturvejledning Danmark – og samarbejdet med Friluftsrådet:
Jacob og Peter orienterer om møde med Miljøstyrelsen og Friluftsrådet, hvorunder evaluering af
ordningen, samt fremtidigt samarbejde blev drøftet indledningsvist. Vi skal under punktet nå frem
til en overordnet strategi der kan fremlægges der dels kan fremlægges på generalforsamlingen,
og dels på Friluftsrådets generalforsamling og i det videre arbejde med ordningens fremtid…
Samarbejdsaftalen skal genforhandles i løbet af 2017. Der skal holdes flere møder, men der
kunne være en mulighed i, at både SVANA, NST, KL, FR og Naturvejlederforeningen er
ligeværdige parter.
Friluftsrådet har stadig foreningen med i deres visionsplan frem til 2020, men på den længere
bane er vi ikke længere så ”sikre” på opbakningen til hverken løntilskud, uddannelse osv.
Vi skal tydeliggøre vores egen værdi, så vi ikke ligger under for de andre samarbejdspartnere.
Vis skal søge samarbejdet med f.eks FR, men ikke for enhver pris.
03: Gennemgang og planlægning i forhold til generalforsamlingen:
a) Gennemgang af dagsorden og planlægning af indhold (herunder logistikudfordring)
Foreningsvirke må ikke foregå i Landstingssalen, så derfor bliver der rykket rundt på
programmet. Generalforsamlingen bliver derfor afholdt i teltet ved vandrehjemmet kl 16-19
b) Fremlæggelse af beretning og fremsættelse af forslag
Herunder KribleKrable og internationalt udvalg
Forklaring af medlemsfnidder (Michael)
Økonomi (Michael)
Forslag:
Blad (Rikke)
Generalforsamling i maj 2018
c) Gaver m.m til dirigent, referent og afgående bestyrelsesmedlemmer – det har Sam (vist) styr
på.

d) Kandidater og valg
Jacob W Hansen og Jacob Jensen stiller op til bestyrelsen
Kristian Blicher opstiller som 1. supp.
Der mangler en 2. supp.
Revisor – Jens Frydendal kan ikke opstille igen. Vi mangler en ny revisor.
Tim stiller (sikkert) op som revisorsuppleant.
e) Forslag fra Jacob Jensen – fremlæggelse og kort drøftelse (se vedhæftede)
Der er mange spændende projekter i oplægget fra Jacob. Vi er enige om, at projekterne skal
opstå/funderes nedefra – vi kan, som bestyrelse, ikke magte mere end vi allerede gør.
Diskussion af, hvordan vi som bestyrelse skal/kan gå ind i projekterne. Skal vi være en politisk
forening, eller skal vi drifte diverse projekter –eller skal vi gøre begge dele. En stor og
grundlæggende diskussion, som skal tages !!
Til generalforsamlingen skal vi tydeliggøre, at når vi går ind i projekter, skal de opfylde nogle
kriterier: samfundsrelevant, styrke synligheden, skabe nye NV-stillinger mm
f)

Drøftelse og aftaler omkring indsatsområder for kommende periode under punkt 7. på
generalforsamlingen
IU og KribleKrable fremlægges under pkt 3.

04: Økonomi og regnskab:
Gennemgang af revideret regnskab, samt drøftelse af budgetforslag
05: Projekter og opgaver i tiden
a) Orientering omkring projekter
MAD – der tjekkes opskrifter og læses tekster der skal op på web-universet. Den digitale
platform er under udarbejdelse og der arbejdes på lancering.
HJEMMESIDE – Mette og Michael har møde med hjemmesidefolkene i slutningen af maj, for
at få styr på det sidste.
KRIBLE-KRABLE – Det kører bare derudaf.
b) Artikelserie til magasinet ”Sundhed”
Rikke L har klaret en del af artiklerne. Frank har et lille hængeparti – men kan ikke blive ved
når han træder ud af bestyrelsen. Der skal skrives en artikel til juli-nummeret (deadline d. 10.
maj). Frank fortæller om opgaven til generalforsamlingen.
c) Brug af uglelogoet jf. tidligere drøftelse
Friluftsrådet har ingen kommentarer til brugen af ugle-logoet.
ALLE må bruge logo’et – Rikke skriver et indslag til et nyhedsbrev
d) Naturmødet i Hirtshals
Arbejdsgruppen i Nordjylland har lavet en aftale med FR omkring naturvejledning.
Vi har fået 50.000,- kr fra FR til uddelingsmaterialer.
e) Hvad skal vi bruge visionsseminaret til ? – skal det præsenteres på generalforsamlingen?
3 bullits til fremlæggelse på generalforsamlingen (Rikke)
06: Eventuelt
Der er pt 280 medlemmer der har betalt. Der mangler ca 50 medlemmer i forhold til 2016.
Alle der har meldt sig ind i det gamle system, har Michael haft kontakt med.
Der er ingen B5 medlemsskaber (virksomhed – 5 blade)
Der er et par stykker af B1 medlemsskaber (virksomhed – 1 blad) der endnu ikke har fornyet
medlemsskabet.
Udenlandske medlemsskaber skal tjekkes.

Det er problematisk at trække en liste ud – det er et problem i forhold til bladet.

