Naturvejlederforeningen i Danmark
Dagsorden for bestyrelsesmøde 19.august 2015
Kl.09.00-15.00
Mødested: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart
Afbud: Michael
Mødeleder: Mette
Referent: Rikke
Forplejning m.m: Rikke
01: Formailia og siden sidst:
a) Godkendelse og evt justering af dagsorden
Ekstra punkter under orientering
b) Godkendelse af referat af 1.juni
Godkendt uden bemærkninger
c) Kort orientering vedr. punkter der falder udenfor dagsordenen
Naturens Dag folderen rundsendes til arrangørerne i de kommende dage.
FR’s konkurrence om et naturskoleophold kører.
FR laver 2 arbejdsgrupper, som vi er inviteret med i. 1) konflikter i naturen og 2)
færdsel på havet
Udeskolevejlederkurser afholdes i stedet for en konference. Fortrinsret for
naturvejledere der arbejder med udeskole
02: Forventningsafstemning i forhold til opgaveløsning og dialog:
Formanden ønsker en kort forventningsafstemning, omkring hvilke forventninger der kan stilles
til bestyrelsesmedlemmers medvirken i løbende sagsbehandling på mail, samt generel
opfyldelse af opgaver og forpligtelser man har påtaget sig J
Der er lavet aftaler om svarfrister mm.
03: Gennemgang og orientering fra udvalg og arbejdsgrupper:
a) Krible Krable (arbejdsgruppen v/Michael og Peter) - Orientering om ansættelse af tovholder
Tovholder i Krible-krable gruppen fastsættes på arbejdsgruppemødet d. 11. sep.
Rikke Laustsen er ansat i et år
Arbejdsgruppen mødes d. 11. september mhp kommisorium, opgaveløsning og
projektstyring
b) Kommunikation (arbejdsgruppen v/Frank)
- Oplæg vedr hjemmeside
Det er besluttet at vi som udgangspunkt fortsætter med vores nuværende udbyder.
Der arbejdes på at den nye hjemmeside er færdig til årskonferencen 2016.
Hjemmesiden sammentænkes med foreningens Facebooksider i forhold til hvilken
information man finder hvor.
 Der laves oplæg for et nyt layout for hjemmesiden – Tid august- oktober 2015
 Layout og ønsker for en fremtidig hjemmeside præsenteres for vores nuværende
udbyder CAS – Tid november 2015
 Arbejdet med at redesigne og indhold og layout – Tid november til marts

- Opfølgning og opgaver hos Helle T
Kommunikationsgruppen laver et konkret forslag til opgaver.
- Nyhedsbreve
Vi fortsætter med internt nyhedsbrev. Nyheder skal også på hjemmeside, FB
Kommunikationsgruppen tager en snak med Helle om ekstern nyhedsbrev

-Facebook
Foreningen råder over to Facebooksider, en kun for foreningens og en der brugs i
forbindelse med reklamer og nyheder om naturvejlederaktiviteter rundt omkring i
landet. Udvalget ønsker at bringe disse to facebook sider mere i spil, både som
erstatning for et internt nyhedsbrev og som et supplement til foreningens nye
hjemmeside, og måske kan de også samtænkes med naturvejleder bladet.
 I samspil med Helle arbejder udvalgt med hvordan vi bedst muligt udnyttet
foreningens 2 Facebook sider så de spiller sammen med hjemmeside og evt.
erstatter nyhedsbrev – Tid september – november 2015
 Det nuværende kommunikations udvalg gøres til administrator på begge siderne og
der igangsættes et arbejde for at så stor en andel af foreningens medlemmer bliver
en del af den interne side - Tid september – november 2015

- Godkendelse af kommisorium.
Kommissoriet er et arbejdsdokument, som også er tilgængeligt for medlemmerne.
Koblingen til kommunikationsmedarbejder (Helle) sker via styregruppen.

c) Redaktionsgruppen - Strategi for bladets fremtid
Det næste blad handler om naturens mad.
Der er mange spændende artikelskrivere på dette blad.
Finn Lillethorup har givet udtryk for, at han inden for overskuelig fremtid gerne vil
udskiftes på maskinførerposten.
Rikke overtager den administrative del af redaktionen.
Sam kan overtage arkivet.
De ekstra blade bliver sendt til Tomas, som sender ud til nye medlemmer.
d) Vild Mad v/Mia - Orientering om status
Projektplanen har været rundt i udvalget.
Pressemeddelelsen kommer ud lige straks.
Naturvejlederne kommer med i de næste peaks, hvor der sættes fokus på
udførelsen.
50 udvalgte NV får kursus – afholdt af gastronomer og sankere. Måske skal man
forpligtes til at lære videre til NV kolleger.
Mia kontakter Helle ang. vores strategi i forhold til offentligheden.
04: Økonomi:
Kort orientering v/Michael
Momsregnskabet er netop ved at blive lavet hos revisoren
Medlemslisten er ikke helt up to date, men foreløbig er der kommet 240.000kr ind, og vi havde
budgetteret med 230.000
Årskonferencen har givet et mindre plus på maks 10.000kr.

05: Opgaver i tiden og indkomne sager:
a) Overblik på rabataftaler v/Bjarke
Der er pt 27 aftaler.
Der er en muligvis flere aftaler i vente. Bl.a Pinewood
Annonce i det næste blad (Bjarke)
b) Henvendelse fra Helle Thun
Hun skal være velkommen til at lave et kursus, men Foreningen skal ikke ind over. Peter melder
tilbage til hende.
c) Arbejdsgruppe i Friluftsrådet vedr reducering af konflikter i naturen (se mail af 29.juni). Se pkt 1.
d) Konference 2016 – kort orientering.
Hvidbogen opdateres inden næste møde i bestyrelsen.
e) Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr interne honorarer
Peter, Sam, Mette
Udkast til novembermødet.
f) Todagesmødet 9-10.november – program og koordination ?
Michael sørger for overnatning og bespisning på Ledreborg.
Punkter:
Redaktion
Kommunikation med Helle
Krible-krable med Rikke
Mia sætter et program sammen
06: EVT….
- Mail fra Munksgård – Natur og miljø i pædagogisk arbejde Lasse Edlev. Bjarke læser og
anmelder til bladet.
- Sam undersøger mulighederne for MobilePay.
- NV Syd er afgået ved døden
- Vi skal huske Folkemøde på Bornholm. Peter har styr på det !
- Mia og Bjarke tager fat på Big Bang.

Næste møde er programsat som skypemøde 24.september….

