Bestyrelsesmøde d. 28.-29. november
Drosselholm
1. Revidering af dagsorden
Punkt 2 og 3 flyttes til sidst på aftenen, da Bjarke ankommer senere.
Der indlægges diskussion af årsmøde (øko), driftstilskud (øko), Friluftsrådets bestyrelse (7.b),
Generalforsamling (7c) og Naturråd (7a) i første aften, hvor Michael er til stede.
2. Vild Mad
Der kommer ingen formel evaluering før til næste år. Men vi kan byde ind med vores ting nu.
Vi skal være meget skarpere til at prissætte vores tid.
Der skal være kurser til alle naturvejledere der ønsker det. Også gerne læring den anden vej, så kokkene får
noget af naturvejlederne. Strammer styring og mere struktur på kurser. Gerne bredere, så det også handler
om vildt, fisk mm. Tydeligtgøre naturvejledernes profil i projektet.
Lav en hvidbog, som kan bruges i andre projekter. Vi skal bruge dette projekt til at udvælge vores
samarbejdspartnere med omhu.
Samarbejdspartnere afhænger af projektets indhold.
Skal Vild Mad lægges ind i uddannelsen ? Argumentet imod er, at det så kun bliver udbudt til 24 personer
pr år, hvorimod det i nuværende form, potentielt kan udbydes til 350 naturvejledere. Vi ved ikke, hvordan
uddannelsen ser ud i nærmeste fremtid.
3. Krible-krable
Rikke Laustsen er pt. på halv tid pga plejeorlov. Der er enkelte opgaver der er lagt ud til eksterne
aktører(korrekturlæsning mm.)som vi så betaler os fra.
Ramasjang vil gerne tilbage til konceptet med udelukkende børne-værter i 2018.
I 2018 bliver der lavet 2 store konferencer – en i øst og en i vest. 18. april og 3. maj.
Der laves ERFA-dage for naturvejledere der har været med i Krible Krable
Der er budt ind til Big Bang.
Hvis Krible Krable skal med på naturmødet, skal der koordineres med bestyrelsen (se også pkt 12)
Hvis vi ønsker at gå videre med KribleKrable 3, skal vi til at kigge på det allerede nu.
Bjarke stopper i bestyrelsen efter næste generalforsamling – vil gerne følge KribleKrable 2 til dørs (indtil dec
2018), hvis det giver mening.
Til januarmødet aftale vi endeligt hvordan tovholderfunktionen skal være frem til projektets afslutning.
På januarmødet fremlægger Bjarke ideer til KribleKrable 3 - som bearbejdes videre til martsmødet.
4. Bladet
Blad nr 4 i 2018 kommer til at handle om fremtidens naturvejledning. Vi som bestyrelse er tovholdere på
den udgave.
Vi er enige om, at bladet ikke skal kunne bruges kommercielt i f.eks et undervisningsmateriale. Det er tilladt
for ethvert medlem, at printe eller sende pdf’en til hvem man måtte ønske. Det falder i tråd med vores
formål, at udbrede naturvejledningen.

Så længe der ikke er mere pres på økonomien, og så længe der ikke er medlemmer der presser på, gør vi
ikke noget (i hvert fald i det næste års tid). Hvis bladets fremtid skal diskuteres, skal det ske i en
arbejdsgruppe. Hvis arbejdsgruppen ender i et forslag om ændring af bladets form (elektronisk/trykt), er
det arbejdsgruppen der fremsætter et forslag.
Kommune-bladet er udkommet i 1500 eksemplarer i 51 kommuner.
5. Kommunikationsprojektet
De to tovholdere fra Naturvejlederforeningen kunne f.eks være Kristian Jepsen (som vil arbejde eksternt, da
han ikke stiller op igen i næste periode), samt formandsskabet. Styregruppen skal have råderum til at
arbejde frit indenfor de rammer der er blevet stillet op i aftalen. De skal ikke konferere med bestyrelsen til
hvert eneste lille punkt, men skal blot informere på bestyrelsesmøder.
Selvom projektet kører frem til 2020, vil vi gerne have udbetalt de allerede brugte midler i mindre
portioner, da vi ellers vil presse vores likviditet.
Præmis: Vi ønsker, at ”naturvejlederforeningen” udskiftet med ”naturvejledningen”. Der skal også
indskrives, at de er ansvarlige for, at afrapporteringen lever op til rammerne som FR har opstillet.
I forhold til Friluftsrådet, vil vi bede om et projektmøde efter næste bestyrelsesmøde i FR, hvor der rejses to
vigtige spørgsmål ang naturvejledningen (tilskudsordning og ugle).
Vi foreslår, at den eksisterende styregruppe lukkes (FR og bestyrelsen).
Vi beder om at få udbetalt de midler der er brugt (175.000,- kr).
6. Økonomi
Der er ikke sket større udsving i økonomien siden sidste gennemgang.
Vi er pt. 320 medlemmer (10-15 færre end sidste år). Hertil kommer seniormedlemmer.
Driftstilskuddet fra Friluftsrådet ser ud til at være status quo. MEN vi bliver flyttet til en anden gruppe, hvor
der ikke er de samme muligheder for udvikling.
Generelt synes vi at tildelingsmodellen er problematisk. Ikke kun for os i gruppe 2, men også for gruppe 1.
Vi skriver et høringssvar, hvor vi fremlægger vores synspunkter
Krible-Krable regnskabet søges overført til et eksternt bureau fra 1. januar, sammen med resten af
foreningens økonomi.

7. Diverse punkter.
7.a
Naturråd er et ”grønt råd” for et større område, som man ikke kan melde sig til, men
derimod bliver opfordret til at deltage i. Der er kommet et par henvendelse ang en indstilling. Vi skriver i
nyhedsbrevet, at interesserede kan henvende sig, hvis de ønsker vi indstiller dem. Vi kan evt. ”prikke” til
nogen vi kunne forestille os ville være interesserede. Det vil også være godt hvis de regionale netværker vil
udpege/indstille – bestyrelsen skal lave selve indstillingen.
7.b
Der er valg til Friluftsrådets bestyrelse i april måned. Vi skal have lagt en taktik, om hvor vidt
vi skal satse på en bestyrelsespost i dette år eller vente til næste år. Peter skal have hjælp til at
gennemskue strategien (hvem stemmer på hvem). Kristian vil gerne give en hjælpende hånd.

7.c
Generalforsamling.
Michael foreslår at vi finder en ny kasserer efter næste generalforsamling. Vi skal overveje om det er nu vi
skal lave et sekretariat.
Kristian stiller ikke op til suppleantposten igen. Vil dog gerne arbejde eksternt med
kommunikationsprojektet.
Peter stiller ikke op til genvalg til formandsposten.

Foreningens fremtid
Vi nedsætter en lille arbejdsgruppe, der laver et sammenskriv af formiddagens diskussion, samt et oplæg til
næste møde d. 22/1. Arbejdsgruppen består af Jakob, Mia og Kristian på sidelinjen. Gruppen arbejder med
følgende 3 hovedpunkter:
 Foreningens formål, virke og organisering
 Uddannelse
 Logo
8. Samarbejdsaftale
Den gamle samarbejdsaftale er blevet forlænget med et år –eller indtil en ny bliver vedtaget.
9. Årskonference 2018
Program og budgetforslaget blev gennemgået.
Vi har følgende ønsker til ændringer:
Antal deltagere i budgettet skal sættes op til 130
Budgettet skal også indeholde en post på 5% af det samlede budget til uforudsete udgifter.
Generalforsamlingen skal være min 3 sammenhængende timer – IKKE fordelt over 2 dage
Prisen kan fint ligge omkring 2100,- pr person – konferencen skal som udgangspunkt gå i nul
Friluftsrådets time skal fastholdes – i hvert fald indtil videre.
Rikke skriver/ringer til netværket.
10. Generalforsamling
Senest på marts-mødet, skal evt ændringsforslag til vedtægterne være beskrevet. (logo, blad,…)
Bestyrelseskandidater: Michael og Bjarke ønsker ikke genvalg. Kristian stiller ikke op til suppleantposten.
Peter stiller ikke op som formand.
11. Muligt samarbejde med Biologiforbundet.
Biologiforbundet vil gerne lave kurser. De kunne godt tænke sig, at der var et samarbejde med
naturvejlederforeningen.
Bjarke tager en snak med Søren Rafn.
12. Big Bang.
Krible-Krable er med på Big Bang med både en stand og en workshop.
Vores beachflag kan stå ved de stande, hvor det er naturvejledere der er repræsentanter.

Mia undersøger om Vild Mad er med.
13. Naturmødet.
Nordjyske netværk er allerede begyndt at planlægge, hvordan foreningen skal præsenteres på Naturmødet.
Vi pointerer at det er bestyrelsens opgave at repræsentere foreningen.
Karin Krogstrup er tovholder i forhold til foreningen.
Jakob er kontaktperson fra bestyrelsen.
Peter skriver en mail til Tommy, ang. planlægningen af vores stand.
14. Eventuelt.
Fyn/Vejle vil gerne lave et arrangement, hvor gæsterne betaler for at være med, og pengene går til f.eks
kræftens bekæmpelse. Der er ingenting til hinder for, at det sker i forenings-regi. Vi skal være
opmærksomme på, at der formodentligt kommer nye indsamlingsregler.

