Naturvejlederforeningen i Danmark
Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøde
Mandag d.22.januar 2018 kl.13.00-17.00
Dette møde afholdes på Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart
Ordstyrer:
Referent:
Forplejning:

Jakob J
Rikke
Rikke

Afbud fra Peter og Michael
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser:
4e) og 5c)
Dagsorden:
01: Siden sidst:
a) Opdatering på møde med FR´s bestyrelse 8.januar v/Jacob & Jakob
-Naturvejlederuddannelsens fremtid – orientering om tanker og evt arbejdsgruppe
-Begrebsafklaring i forhold til naturvejledning/-formidling jf. Drøftelse med FR
Vi skal arbejde for, at naturvejledning ikke ryger ud som begreb –særligt fordi vi ikke ved,
hvorfor FR ønsker at tage det ud.
Bilag vedlagt dagsorden – definition af begreberne.
Naturvejledning skal indskrives som metode.
-Status på ansøgning om logoverdragelse
Logooverdragelsen arbejdes der stadig på. Der er ingen afklaring endnu.

02: Økonomi:
a) Drøftelse og stillingtagen til ekstern bogholder/kasserer
-Status og oplæg jf sidste møde omkring scenarier v/Rikke, Bjarke og Michael
DGI´s kontorhænder er udelukkende for DGI foreninger
Aqua er ikke interesserede i at være bogholdere.
Michael har sendt et oplæg vedr. Faaborg Revision (se bilag til dagsorden)
Vi skriver til medlemmerne, at vi skal bruge en ny kasserer. Vi laver et opslag på FB,
Nyhedsbrev og indlæg i næste nummer af NATURvejleder, samt lederen (Peter).
Vi køber et professionelt firma (Faaborg revision) til at lave KribleKrable regnskabet færdigt,
samt udrede de to regnskaber fra hinanden. De 60.000,- det vil koste, kan evt deles mellem
kribleKrable og Foreningen. Det videre forløb fra 2019 afklares i bestyrelsen når den nye
kasserer er fundet.
Sam taler med et andet regnskabsbureau.
-Orientering omkring medlemssituation og betalinger v/Michael
Hvis det er praktisk muligt – og hvis den nye kasserer ønsker det, er det en mulighed at tage
medlemshåndteringen ud. RV tilbyder at tage medlemshåndteringen.

Formand: Peter Baloo Laurents, Jystrup Vinkelvej 10,
4174 Jystrup Telefon:
3062 4542 - e-mail: formand@natur-vejleder.dk
Hjemmeside: www.natur-vejleder.dk

Vi skal have styr på vores abonnenter og virksomsheds-ditto. (RV)
Mette må gerne kigge på, om beskrivelsen af de forskellige medlems/abonnementstyper er
godt nok beskrevet på hjemmesiden.
-Status på økonomi – herunder revision 2017
Der henvises til bilag
Michael får afsluttet i forhold til Naturmødet
Det 3. blad´s ekstra udgifter, skal konteres på kommunikationsprojektet. (KJ kontakter
Michael)
RV følger op i forhold til faktura for annoncer i bladet

-Konkret aftale omkring valg af ny kasserer/overgangsordning/anden løsning
Se 2a)
03: Årskonference 2018
a) Aktuel orientering fra planlægningsgruppen, samt status på opdatering af hvidbog v/Rikke
Intet nyt fra planlægningsgruppen. Rikke følger op. Hvidbog er ved at blive opdateret.
b) Generalforsamlingen
Der skal findes 3 nye bestyrelseskandidater til at erstatte Bjarke, Mette og Jakob W, hvis han
vælges som ny formand. Drøftelse og opfordring til kandidater.
Der skal findes en kandidat til kassererposten.
Peter sørger for at nævne det i lederen og nyhedsbrevet
c) Forslag til vedtægtsændringer – skal vi fremkomme med ændringsforslag ? – Hvem er i givet
fald redaktører på forslag ?
Bestyrelsen har ingen forslag til vedtægtændringer. Vi vil gerne fremlægge, at vi koordinerer
det med evt. ændringer i foreningen.
Andre forslag til generalforsamlingen: Vi venter også med blad-snakken.
d) Forslag om nyt foreningslogo – nyt fra Rikke ?, samt nye samarbejdspartnere i foreningen.
Samarbejdet med andre grupperinger er ikke så ligetil. Måske skal vi lave en paraplyforening
–måske skal vi omdefinere vores formål, så det bliver mere ligeværdigt mellem de forskellige
”siloer”. Vi er åbne overfor samarbejde, men det er vigtigt at vi er sikre på hvem vi selv er og
vores ”kerneydelser”.
Logo-snakken afventer også en afklaring.
04: Orientering og status på projekter:
a) Kommunikationsprojektet v/Kristian
-Status på samarbejde med Skjoldungelandet
Kristan tager et møde med dem, så arbejds- og projektplanen bliver konkret.
Kristian sender noget rundt pr mail som vi skal forholde os til asap.
-Status på økonomi og nedlæggelse af styregruppe med FR (jf. Drøftelse i november).
Dokument fremsendes til FR i løbet af de næste 3-4 uger.
b) Krible Krable v/Bjarke
Projektet kører efter planen.
Der er mange der har søgt kursusmidler.
-Status på tovholderfunktionen 2018 jf. Drøftelse i november
Bjarke vil gerne fortsætte med at være tovholder frem til projektets afslutning. Bestyrelsen
bakker op.

Formand: Peter Baloo Laurents, Jystrup Vinkelvej 10,
4174 Jystrup Telefon:
3062 4542 - e-mail: formand@natur-vejleder.dk
Hjemmeside: www.natur-vejleder.dk

Der skal være en bestyrelseskontakt – det afgøres efter gen. fors.
-Planer og status for ”Krible Krable 3” jf. Drøftelse i november
På ERFA mødet i sidste uge, blev deltagerne spurgt om deres ideer til en evt vers.3.
Der er kaffe-møder med forskellige interessenter i de næste par uger. Det hele bliver
præsenteret i marts, hvorefter det afgøres om vi skal skrive en ansøgning til vers. 3
c) Friluftsrådets Generalforsamling i april – Hvordan skal vi agere for at få Jacob J valgt ind ?
Jacob laver en plan og undersøger mulighederne for alliancer. Hvis der er noget han kan
bruge hos os andre, kontakter han os.
d) Samarbejde med biologiforbundet omkring kurser – status fra Bjarke
Vi har sat Marianne Graversen på sagen. Hun har holdt møde for at undersøge, hvor der er
snitflader. Der er tænkt på uddannelse, kurser osv.
e) Vild mad –
Der er ved at blive skrevet ansøgning til Vild Mad 2.0. Der kommer et udkast snarest.
De arbejder på Vild Mad sekretariat, hvor der er tænkt på naturvejledere (evt ansættelse).
De er opmærksomme på, at skrive penge ind til projektledere fra andre sider – f.eks os.
Udvikling af den digitale platform.
Vild mad festival.
Naturvejledere – grej, kurser, evt uddannelse
Styrkelse af skoleindsatsen.

05: Kommende aktiviteter og tiltag:
a) Big Bang – Status på Krible Krable og beslutning omkring opstilling af beachflag
Ingen Vild Mad på Big Bang – pengene er brugt!!
Krible-Krable kører. Workshop og stand kører. Postkort og materiale kommer med på standen
(Kristian)
b) Naturmødet i Hirtshals – orientering om planer og dialog v/Jakob W (Krible Krable?)
Krible Krable er stadig med i Naturmødet
Kristian vil gerne med ind over med kommunikationsprojektet.
Vi (Jacob) er blevet spurgt om at være dommer i Danmarks naturformidler.
c) Nyt projekt om ”den spiselige havnatur”
De sidder og skriver på en projektansøgning. Vi vil gerne lege med, når der er mere ”kød” på.
Vi henviser til det maritime netværk. Mia snakker videre med dem.
06: Evt….
Næste møde onsdag d. 14. marts kl. 9.30 – 15.
I Ringsted ?? (Peter)
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