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Naturvejlederforeningen i Danmark 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  
Onsdag d.20.september 2017 kl.09.30-14.30 

 Mødet afholdes på Roskilde Tekniske skole, Haraldstedvej 130, 4100 Ringsted 
 
 
 
Ordstyrer: Jakob W 
Referent: Rikke 
Forplejning: Rikke 

 
Dagsorden: 
 
01: Siden sidst:  
a) Opfølgning på opgaver jf. Sidste referat 
 Ikke noget til opfølgning – ingen bemærkninger til referatet. 
 
b) Samarbejde omkring ”Naturvejledning Danmark” v/Jacob J/Peter 
 Gennemgang af relevante referater fra bestyrelsesmøder i Friluftsrådet. Der er mange 

forskellige udmeldinger fra forskellige samarbejdspartnere, så det er vigtigt vi holder tungen 
lige i munden, og er helt klare i vores udmeldinger. Vi deltager derfor altid med to personer i 
møderne. 

 Jacob skriver et sammendrag af møderne, og lægger det på drevet. 
 Vi nedsætter en arbejdsgruppe til at arbejde med en evt udvidelse af foreningen.  
 Arbejdsgruppen består af Jacob (tovholder), Kristian og Rikke er arbejdsheste. Gruppen 

fremlægger et forslag til kommissorium til 2-dags mødet. 
 
c) Orientering omkring ministerbesøg og skrivelse til UVM v/Jacob J 
 Et meget positivt møde. Synliggjort hvordan naturvejledere kan støtte op omkring 

naturfagsundervisningen i skolerne. Inviteret hende til at besøge naturvejledere i uge 39. 
  
 
02: Drøftelse af Peters fremtidige rolle i bestyrelsen v/Peter (se bilag 1) 
a) Evt omfordeling af roller og opgaver ? 

Bestyrelsen opfordrer Peter til at fortsætte som formand. I første omgang tages der ikke stilling 
til varigheden – 1. generalforsamling eller hele perioden. 
Jacob og Jakob tager over i forhold til møder med Friluftsrådet, Nordea mm. 
Hvis Peter ønsker det, kan der laves faste telefontider osv. 
 

b) Stillingtagen til indkald af suppleant til bestyrelsen (Louise) 
Der indkaldes ikke suppleant i første omgang, men vi forbeholder os retten til at gøre det 
senere. Peter skriver et indlæg til nyhedsbrevet. 

 
 
 
03: Økonomi v/Michael 

 Michael gennemgik regnskabet. Der er et par små-punkter vedr. udgifter til NaturMødet, som 
Michael kigger på. Ligeledes med tilskuddet fra Friluftsrådet. 
Medlemsregistreringen – 293 medlemmer pt. 
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 Rikke laver krydsrefererer listerne som Michael sender, så vi får overblik over tidligere 
medlemmer. Vi ”hyrer” en eksterne medarbejder (JV) der ringer rundt til nye medlemmer, og 
tilbyder dem medlemskab for 187,50 kr (1/4 af året) 

 
 
04: Opgaver i tiden: 
a) Kommunikationsprojektet – status v/Kristian 

Vi skal huske, at projektet er et udviklingsprojekt. Et 30-års jubilæum er f.eks ikke et 
udviklingsprojekt men et driftsprojekt. 
Hvad sker der økonomisk, hvis vi vælger at afslutte projektet nu? Vi ”mister” de 400.000,- men 
får de 170.000,- vi har brugt indtil nu, når vi laver en afrapportering. 
Kommunikationsgruppen organiserer hvem der laver afrapporteringen. 
Kommunikationsgruppen afholder møde i nærmeste fremtid og afklarer den videre vej frem. 
 

b) Status på Krible Krable, herunder orlov v/Bjarke 
Projektet kører stadig super godt. 
Der er IKKE bevilget plejeorlov til Rikke – til gengæld er der aftalt meget fleksible arbejdstider 
når det bliver aktuelt. 
Der er lavet ret nøjagtige arbejdsbeskrivelser til konkrete opgaver, så andre kan tage over på 
specifikke opgaver  - hvis det bliver nødvendigt. 
Budgettet er blevet revideret. 
 

c) Status på Vild Mad v/Mia 
Vild Mad festivallen er løbet af stablen – succes. Men vi skal være skarpe på, hvilken 
fortælling der er vi skal ud med, når vi står og bemander en stand. Og også gerne 
professionelle materialer.  
Kommunikationen har haltet lidt – især fordi Mikkel fra MAD har været ramt af sygdom. 
Det forlyder på jungletrommerne, at NOMA er interesserede i at arbejde videre med projekt 
Vild Mad II – her skal vi sørge for at være med. 
 

d) Status på temablad i forbindelse med valgkamp v/Kristian og Rikke 
Hvis Lars Kaalund kan ”give” os 2 sider i Danske Kommuner, skal vi gerne skrive en artikel. Til 
gengæld er vi ikke interesserede i at købe en annonce i bladet. 
Vi beslutter, at bladet skal distribueres til kommunerne via lokale naturvejledere. En udvalgt 
naturvejleder i hver kommune modtager et antal blade, som afleveres til 
forvaltningsdirektører/chefer og udvalgsformænd.  
Vi kontakter tovholderne for de regionale netværk (Rikke) 
Vi skriver en anmodning på FB – Kristian 
Vi laver et opslag i nyhedsbrevet - Kristian 
 

e) Status på bladet v/Rikke 
Finn er tilbage på banen.  
Principiel snak om bladets fremtid. Elektronisk medie – enkelte artikler –  
Punktet tages op på 2-dages mødet. 

  
 
05: Kommende opgaver 
a) 2-dages seminar ? – Evt ændringer ? 

Se pkt. 2a 
 

b) BIG BANG 2018 – skal vi gøre noget ? v/Jacob J 
Vild Mad og Krible Krable vil være repræsenteret.  
Der er ikke så mange andre der melder noget ind. 
Noget om de faglige netværk, som jo er åbne for alle 
Noget om samarbejder, hvor der indgår naturvejledere – naturparker, geoparker, mm.. 
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c) Naturvejlederuddannelsen – hvad sker der om 3 år ?? 

Om tre år er uddannelsen slut som det ser ud nu.  
Problematikken tænkes ind i arbejdsgruppen 01 b) 

  
d) Foreningens politiske profil ? v/Mia (se bilag 2) 

Flyttes til seminaret. 
 
06: Evt… 
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