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01: Formalia og siden sidst:  

Godkendelse og evt justering af dagsorden  

 Dagsorden godkendt – tilføjelse af punkt 04 b) 
a) Godkendelse og evt opfølgning på referat fra sidste møde 

 Referat godkendt. Ingen yderligere opfølgning. 
b) Referat fra møder med FR, Skovskolen og Nordea 

 Nordea:  
o Fonden er meget glade for naturvejledningen. Indsatsområderne – herunder 

NV, kører frem til og med 2018. 
o Direkte NV er bedst, ligesom noget der dækker hele landet. Meget gerne 

koncepter – f.eks randzoner, skovbryn, klinter osv. 
o NF er tilbageholdende i forhold til et sekretariat, da de ikke støtter med 

driftsmidler. 
o NF foreslå også Mærsk (skolemidler) 
o Det vi gør, skal gennemsyre samfundsdagsordenen. 
o NF er tilfredse med kvaliteten, målsætningen og visionen. 
o NF er ikke afvisende for at støtte efteruddannelse 
o NF ønsker vi laver en liste med 3-5 temaer som vi gerne vil arbejde videre 

med. 

 Friluftsrådet: 
o Jacob har haft møde med Jacob Simonsen og Jan Ejlsted, for at ”stikke en 

finger i jorden”. Vil FR anerkende, at vi har 400 naturvejledere, som 
arbejder direkte ind i FR´s indsatsområder for mere end 1.000.000 
gæster? 

o FR vil stadig gerne fremhæve naturvejledningen – både for borgmestre på 
det kommunale plan, og for ministre på det statslige plan. 

o FR er åben for ideen om en naturvejlederkoordinator ansat i FR – en slags 
sekretariatsfunktion. 

 Skovskolen: 
o Møde med Mette og direktøren, hvor sidstnævnte fik historikken for 

naturvejledningen. 
o De er meget interesserede i naturvejledningen Danmark 

 



o De vil gerne beholde uddannelsen, da den fører meget andet med sig for 
skovskolen 

 
02: Ny samarbejdsaftale omkring Naturvejledning Danmark:  

a) Drøftelse af ideer og input til ny samarbejdsaftale. 

 I den nuværende aftale ligger en arbejdsfordeling: Vi laver hjemmeside, styrelsen 
laver en konference (i 2017 blev det et tilskud til årskonf) og FR laver uddannelsen. 

 Stor interesse for, at aftalen skal fortsætte. 

 Det vil være ønskværdigt, hvis aftalen har nogle ambitioner. F.eks at 
naturvejlederordningen skal på finansloven (SATS-midler) 
Peter og Jacob får et forhandlingsmandat.  

b) Drøftelse af nedsættelse af evt ”politisk tænketank” 

 Det er vigtigt, at der er landsdækkende repræsentation 

 Vi skal prikke folk – ikke slå det bredt op 

 Deadline til navne til tænketank – senest d 30. juli. 
 
03: Opgaver i tiden:  

a) Kommunikationsprojekt: 

 Forslag om, at vi splitter opgaverne ud til flere konsulenter – i modsætning til at 
ansætte en ny ekstern kommunikationskonsulent. 

 Der er pt. 383.000,- kr tilbage i projektet. 

 Vi skal være meget klare på, hvad vi skal have ud af det. 

 Kristian og Michael kører videre med bl.a FR. Der forventes en afklaring inden næste 
bestyrelsesmøde. 

b) Strategi for brug af Facebook. 

 Der ligger et fint årshjul fra Sabine. Vi kører Facebook ind under 
kommunikationsprojektet. 

c) Status på KribleKrable 

 En god maj måned. 

 Ikast pædagogseminarium er gået med i et forskingsprojekt om eksterne 
læringsmiljøer 

 Ramasjang havde ”vores” film som nr 1 på deres hitliste. 

 Budgettet justeres undervejs. F.eks er PR underprioriteret. 

 Der bruges 11.000,- kr til materialer til Naturens Dag. 

 Der laves 2 konferencer for lærere og pædagoger næste år. En i øst og en i vest. 

 Vi skal søge større synlighed – f.eks til naturmødet. 

 Michael har et hængeparti i forhold til budget. Det sendes rundt når det er klart. 

 På Big Bang kunne det være godt med en workshop til indskolingen. Jakob snakker 
med skolenetværket. 

d) Vild Mad 

 Der er gang i app og undervisningsmaterialer, som bliver lanceret på tirsdag. Her skal 
René være ærestaler på en stor konference, hvor han vil fortælle om projektet. 

 Mandag får alle uddannede naturvejledere tilsendt presseplan om hvad man  gå ud 
med. Vild Mad, NOMA, MAD 

 Vild Mad festival d. 27/8. Så mange naturvejledere som muligt (både uddannede og 
ikke-uddannede (vild mad – ikke ugle)) mødes på Fælleden, hvor både politikere, 
kongelige (Mary) og kokke vil være. 



e) Shop 

 Der er ny fyldt op med nye varer. 

 Der er kommet muleposer 

 Hele snakken om ugler/logo osv tages op på vores 2-dages seminar i november. 
f) Temablad. 

 Det bliver et ordinært blad der kommer til at handle om kommunernes brug af 
naturvejledere. 

g) Lay out af bladet 
Vi er pt lidt udfordrede af på layout’et. Rikke undersøger om andre kan og vil lave det 
ventende blad.  

 
 
04: Økonomi og regnskab:  

a) Gennemgang af regnskab  

 Pt 300 medlemmer 

 Årskonference.  
o Bestyrelsens udgifter er ikke medregnet i det gennemgåede regnskab 
o Der er søgt SVANA og FR om midler – disse fremgår ikke af regnskabet. 
o Indtægt på logoartikler er ikke indregnet endnu. 
o Der skal betales for en stjålet generator. 
o Samarbejdet med netværket (Dorrit) har været fint 
o Underskud på baren !!! 
o Regnskabet er færdigt – det er hurtigt  

 Naturmødet 
o Husk at sende en regning til FR 

 Hjemmeside 
o Regning fra StandOut Medie er betalt 2 gange – vi får 25000 retur 

 Mødegodtgørelse 
o Ekstra penge til øget mødeaktivitet. 
o Michael undersøger, om budgettet fra generalforsamling evt er gemt 

direkte på Mettes pc (det er ikke på usb-stick’en) 
b) Ansøgning om økonomisk tilskud til netværksmøde 

 Vi fastholder vores beslutning om, at vi ikke støtter efteruddannelse. 

 Der er ikke sat penge af i budgettet. 

 Vi kan tænke det ind i en større sammenhæng i forbindelse med NordeaFonden, men 
det bliver for tungt administrativt med små ”klat”ansøgninger.  

 
05: Kommende opgaver:  

a) Datoer for 2-dages seminar 

 Jacob undersøger, om han evt kan deltage i en del af seminaret. 

 Vi holder fast i d. 29.-30. november, da det bliver mere end svært at finde en ny dato 
i 2017.   

 Peter inviterer medarbejdere og suppleant. Jakob inviterer internationalt udvalg. 
 
06: Eventuelt….  

 Evt. allerede nu sætte en dato i maj (efter generalforsamlingen), så det bliver nemmere at 
lægge de første møder. 



 Vi er inviteret til møde med undervisningsministeriet d. 15/8. Jacob er tovholder. 

 Skovskolen inviterer til møde ang. Udelæringsmiljøer. Peter sender invitationen rundt. 

 Naturvejledningen fylder 30 år  - husk det til kommunikationsprojektet. 

 Årskonference -18. Kan man lægge FR-time en anden dag end fredag, så der bliver mere 
seriøsitet omkring samarbejdspartnere. Rikke tjekker hvidbog og snakker med juntaen. 
Beder også deres økonomiansvarlige om at kontakte Michael. 

 
 
Næste møde: 
 
Honorarer. 
 


