Referat fra generalforsamling i Naturvejlederforeningen i Danmark
onsdag d. 14. april 2016, kl. 14.30 – 17.30 på Det Nye Sletten, Bøgedalsvej 16, 8680 Ry.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og giver medlemmerne mulighed for at præge det
fremtidige arbejde. Bestyrelsen havde på forhånd opfordret alle medlemmer til at bidrage til og deltage i den
ordinær e generalforsamling.
Dagsorden:
Peter Laurents, formand, bød velkommen og den siddende bestyrelse blev præsenteret:
Peter Laurents – (Formand)
Mette Millner Raun - (Næstformand):
Michael Boon Pedersen - (Kasserer)
Rikke Vesterlund– (Sekretær)
Bjarke Birkeland
Frank Olesen
Mia Lindegaard Pedersen
Sabine Jensen
Sam B. Sørensen
Katharina Hejgaard - (Suppleant)
Jens Frydendal – (Revisor)
Helle-Marie Taastrøm – (Revisor)
Søren Kiel (Revisorsuppleant)
1. Valg af dirigent

Jes Aagaard blev valgt som dirigent
Mads Ellegaard blev valgt som referent
Anita Søholm og Helle Thuesen blev valgt som stemmetællere
Jes Aagaard konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

2. Beretning om
foreningens
virksomhed siden sidste
generalforsamling.

Bestyrelsen har den 8. april udsendt en skriftlig beretning og offentliggjort den på
naturvejlederforeningens hjemmeside
http://www.natur-vejleder.dk/nyheder?n=24612 og via nyhedsmail samme dag.
Der blev fremhævet følgende nedslagspunkter:
Sidste år blev en stor del af bestyrelsen skiftet ud og en ny formand kom til. Det
har været et meget spændende år. 5 bestyrelsesmøder, med 1-2 nye
projektforslag på hvert møde, ofte fra udefrakommende interessenter. Det skal
tages som et sundhedstegn ift. den opmærksomhed der er om naturvejledningen
i DK.
Ordningen har eksisteret ca. 30 år, med ca. 25 nye ugler hvert år. Nu skal der
skabes overblik over hvem der arbejder med hvad, og det skal bl.a. bruges som
en del af evalueringen af naturvejledningen i DK.
Redaktion af NaturvejlederNyt: Det er nu landet således, at Rikke Vesterlund er
basisredaktør med en række temaredaktører for hvert nummer. De næste 3
blade er i klar for i år. Finn Lillethorup sætter stadig bladet op.
Der er nu 409 medlemmer og abonnenter i foreningen!
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Landsdækkende projekter
 Naturens Dag: Opfordring om at lade det blive naturvejledernes dag,
brug det som en del af synligheden, brug logoet og støt op
 Krible-Krable: Støttet af Nordea-fonden og i 2015 ansat Rikke Laustsen
som tovholder frem til barsel. Majken Fosgerau Salomonsen er ansat
som barselsvikar.
 Vild MAD: Mia Lindegaard er koordinator for det projekt, der nu startes
op med kurser og får fuld fart i 2017. Skal også ses i sammenhæng med
synlighedsprojektet
 Synlighedsprojektet, som er støttet af Friluftsrådet, har skiftet konsulent
fra Helle der ikke kendte noget til naturvejledning til ”Skolen i
Virkeligheden” som er fra naturvejlederverdenen. Bag projektet er der en
styregruppe med repræsentanter fra Friluftsrådet og
Naturvejlederforeningen.
 Udeskolevejlederuddannelsen og udeskole: der etableres et netværk af
naturvejledere der arbejder med udeskole som begreb. Vision om at i
2020 er udeskole en integreret del af den danske folkeskole. En
styregruppe skal samle og sprede erfaringer, skabe projekter, holde
konferencer. Mette Lynge (Quark, Hvidovre) er tovholder og
kontaktperson for netværket.
 Hjemmeside: Den nye skal gerne være tidssvarende og ikke mindst også
rettet mod eksterne interessenter.
Peter opfordrede til at snakke med, gå i dialog med, invitere ud og i det hele
taget spille bold op ad og med foreningens bestyrelse.
Der faldt følgende bemærkninger ift. beretningen:
Dorthe Vind: inviter gerne netværket om udeskole til samarbejde
Herefter blev beretningen godkendt af generalforsamlingen.
Mette Millner præsenterede den nye hjemmeside, og klapsalverne ville næsten
ingen ende tage.
Den nye hjemmeside skal også rettes mod brugerne – en ekstern del: fortælle om
naturvejledning DK, hvorfor bruge naturvejledere, eksempler på naturvejledning,
Naturen lige nu – blog med nye månedlige historier, Aktuelle projekter, Natur til
alle mv.
Internt: oversigtlig kalender, Find din kollega, Regionale netværk, Faglige
netværk, Ugleshoppen, Naturvejlederbladet, medlemsfordele
Den nye hjemmeside er responsiv, altså tilpasses den til det medie den vises på
(mobil, tablet osv.)
Senest 1.6 går den nye hjemmeside i luften.
Alt hvad der er af indlæg, videoer mv. af og med naturvejledere, sendes gerne til
webuglen som kan bruge det på hjemmesiden
Mette Aaskov: kan man være medlem af et regionalt/fagligt netværk hvis man
ikke er medlem af foreningen?
Bestyrelsen har valgt at der skal være en række fordel ved medlemskabet, f.eks.
blad og netværk, og derfor er noget kun tilgængeligt på den interne side.
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Krible Krable
Frank Olesen: Tolket på sidste års generalforsamling, er der arbejdet på at få
projektet ud til alle medlemmer. Der arbejdes med en Krible Krable 2.0
ansøgning i samarbejde med Nordeafonden.
Majken præsenterede udvikling og foreløbige resultater, se separat dokument.
Hæftet ”Krible Krable og Læreplanstemaer” kommer senest 1. uge i maj
Både Ramasjang og Ultra udvikler hver deres webspil der lanceres 2. maj
Send gerne forløb, aktiviteter, andet Krible Krable til Majken som kan
videredistribuere det.
Invitér Majken ud til KK-arrangementer, hun skal dokumentere og afrapportere
til projektafslutning.
Carina Pilgaard: findes der en liste over krible krable arrangementer?
Ja og Majken sender listen ud.
Per Høgsberg: den store KK kasse er for stor og uhåndterlig.
Majken: dette års kasser er mindre og mere håndterlige, så de er nemmere at
tage med
Michael Boon Petersen: skal vi anskaffe 2 mindre kasser som den store kan deles
op i? Det var der opbakning til.
Poul Hjulmann: stor ros til foreningen og til projektet
Marco Brodde: er vi reduceret til TV konsulenter?
Bjarke Birkeland: webapps har tydelige naturvejleder-afsender. Der bruges ”børn
formidler til børn” i tv-udsendelser.
René Larsen: Naturvejlederforeningen kunne have vores egen youtubekanal,
hvor alle nationalt og lokalt producerede videoer kan ligge.
Nynne Friis Refsgaard: brug den eksisterende Krible Krable kanal og læg mere og
andet på.

3. Regnskabsaflæggelse
og godkendelse af
regnskab.

Regnskabet for 2015 er den 8. april 2015 offentliggjort på
naturvejlederforeningens hjemmesidehttp://www.naturvejleder.dk/nyheder?n=24612 og via nyhedsmail samme dag er foreningens
medlemmer gjort opmærksom på muligheden for at se regnskabet.
Michael Boon Pedersen gennemgik regnskabet for 2015 og bemærkede at:
 Lønadministration skal rettelig henføres under Krible Krable projektet
 Det store beløb på periodeafgrænsningsposter 1) skyldes at foreningen
har lagt ud for kommunikationsprojektet som tilbagebetales af
Friluftsrådet når projektet afsluttes
 Det store beløb på periodeafgrænsningsposter 2) skyldes at foreningen
har lagt ud for Krible-Krable som tilbagebetales af Nordeafonden når
projektet afsluttes

Der faldt følgende kommentarer til regnskabet:
Tim Krat: næste gang regnskab præsenteres, bør budgettet for indeværende år
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også står ved siden af.
Jens: Revisorerne har foretaget stikprøver og rådgivet ift. overskueliggørelse,
også set ift. de 3 store projekter.
Helle: Stor ros til kassereren for det arbejde der gøres. Foreningen bør overveje
om kasserdelen skal støttes med ekstern hjælp.
Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen
4. Godkendelse af
budget for
indeværende år samt
godkendelse af budget
og kontingent for det
efterfølgende år

Michael gennemgik budgettet og bemærkede at de 45.000 i honorarer
omfordeles i bestyrelsen således, at formanden pga. meget stor aktivitet
honoreres med 10.000 i 2016 og 15.000 i 2017 og andre honorarer sættes ned.
Jens: Bladet koster 300 kr. pr. medlem (100 kr. pr. blad), forslag om kun at lade
bladet være webbaseret og ikke længere i papirform.
Med de faldne bemærkninger godkendte generalforsamlingen budgettet for
2016 og 2017 med applaus

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af formand,
bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter og
revisorer

Rikke Vesterlund – genvalgt (på valg i 2018)
Mette Millner Raun – genvalgt (på valg i 2018)
Michael Boon Petersen – genvalgt (på valg i 2018)
Bjarke Birkeland – genvalgt (på valg i 2018)
Katharina Hejgaard blev valgt som 1. suppleant (Katharina er på valg i 2017)
Jakob Walløe Hansen blev valgt som 2. suppleant (Jakob er på valg i 2017)
Herudover består bestyrelsen af:
Peter Laurents – (Formand) (på valg i 2017)
Frank Olesen (på valg i 2017)
Mia Lindegaard Pedersen (på valg i 2017)
Sabine Jensen(på valg i 2017)
Sam B. Sørensen(på valg i 2017)
Revisor: Jens Frydendal – genvalgt (på valg i 2017)
Revisor: Christian Engkilde – valgt (på valg i 2018)
Revisorsuppleant: Tim Krat – valgt (på valg i 2017)

7. Debat om
foreningens fremtidige
arbejde

Peter Laurents fremførte bestyrelsens forslag til handlingsplan 2016-2017 , hvor
der er fokus på bl.a. følgende:
-Den fortsatte udvikling og præsentation af Vild Mad projektet
-Ansøgning – og forhåbentlig – realisering af Krible Krable ver.02
-Evaluering af naturvejlederordningen i samarbejde med bl.a. Friluftsrådet
-Foreningens eksterne synlighedsprojekt
-Opstart og implementering af folkeskolenetværk
-Øget medlemsfremgang – herunder synlighed overfor nye ugler
-Fortsat dialog og understøttelse af regionale- og faglige netværk
og der faldt følgende bemærkninger:
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Giuliano Matessi: som ny ugle kunne det være flot med repræsentant fra
foreningen når diplomet overrækkes.
Peter: foreningen deltager med indlæg på kursus 1
Arne Bondo: flot oplæg. Stor ros til foreningen for arbejdet. Opfordring til at
deltage i Friluftsrådets kredsbestyrelse og bad om en opdateret liste over
foreningens repræsentanter i de grønne råd og kredsbestyrelserne på
hjemmesiden. Opfordrede til at samle alle naturvejledere der er medlem af en
kredsbestyrelse for at styrke samarbejdet mellem naturvejlederne og
Friluftsrådet.
Martin, Aalborg: Tilbyd nye ugler det første års medlemskab gratis.
Peter: erfaringen er, at de nye ikke fornyede deres medlemskab, så derfor
betaler man nu fra år 1
Mette Aaskov Knudsen: Fint at bladet og regionale netværk er på medlemssiden.
De faglige netværk kunne med fordel lægges tilgængeligt på ekstern del af
hjemmesiden, for strategisk at vise denne aktivitet og mulighed for at deltage
Mikkel Rødvig: hvordan forholder vi os til at hverve nye medlemmer som ikke har
uglen
Eva Skytte: med 500 medlemmer i Sundhedsnetværket skabes der mange
samarbejdsmuligheder, derfor stor fordel at ikke-naturvejledere er med i faglige
netværk. Netværket ”Naturen som faglig løftestang” er også tænkt som åbent
netværk
Peter: bestyrelsen lytter og tager op til videre drøftelse
Tomas Vilstrup: man kunne forestille sig, at deltagere i faglige netværk hver
betaler f.eks. 50 kr. for at foreningen faciliterer netværkene
Lars Borch: stor fordel med åbne faglige netværk, ønsker ikke betaling. Husk at
involvere tovholderne i denne diskussion
Susanne Rosenild: bliver ofte kontaktet af forskellige interessenter og henviser
mange til sundhedsnetværkets side og vidensbank – stor styrke at henvise dertil.
Det er også en øjenåbner for hvad en naturvejleder kan bruges til.
Marco Brodde: arbejdsgiverne bør betale for medlemskab og se det som et
netværk, opkvalificering, efteruddannelse og faglige netværk.
Jes Aagaard: er der mange ”løsgængere” i de regionale netværk?
Helle Marie Taastrøm: Det Østjyske netværk ses som lokalafdeling af foreningen
og derfor skal der betales kontingent
Carina Pilgaard: Er der tænkt over rekruttering/hvervning af eksterne
interessenter. F.eks. Natur&ungdoms nye kursister
Mette Millner: Alle må meget gerne tænke i de baner og udbrede kendskabet til
foreningen
Poul Hjulmann: overveje om foreningens navn skal ændres/målrettes så det
omfatter alle der arbejder med formidling af og i naturen
Rikke Vesterlund: svært at finde snitfladen mellem at have ugle/ arbejde som
naturvejleder. Alle der arbejder med formidling af natur kan melde sig ind i
foreningen
Katharina Hejgaard: mange nyder godt af de faglige netværk, uden påkrævet
medlemskab – det kan synes lidt underligt. Opfordrer f.eks. alle i
småbørnsnetværket til at melde sig ind i foreningen.
Terese Sandvei: præsenter medlemskabet som en del af faglige netværk overfor
arbejdsgivere. Det kunne f.eks. være at betale for en netværksdag (samme beløb
som medlemskab og så er resten gratis)
Thomas, Brorfelde: har været lidt angstprovokerende at nærme sig foreningen.
Kunne åbne foreningen ved at frigøre sig fra ugle-logoet, og signalere at
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foreningen er åben for ikke-ugler
Sune Møller: det beriger de faglige netværk med folk udefra, der skal være
lokkemad på hjemmesiden for at melde sig ind.
Claus Olesen: kan de faglige netværk mon være adgang til f.eks.
fondsansøgninger?
Christian Herget: Støtter idéen om at åbne foreningen op for mange f.eks.
skovfolk og kulturvejledere
Lars, Middelfart: www.formidlerne.dk er et andet eksempel
Anne-Katrine Blond: det vigtigste er det politiske arbejde og derfor er det
interessant med en konstruktion der kan styrke den politiske del
Jes Aagaard: tak for mange input til den grundlæggende diskussion, som måske
kunne være et punkt for bestyrelsen på næste årskonference.
Rikke Vesterlund fortalt om bladet, redaktionerne og opfordrede til at deltage i
redaktionsarbejde, måske som temaredaktør.
Det har ofte været drøftet om bladet stadig skal printes i papirformat – og hver
gang er der opbakning til den trykte udgave.
Cindy, Boserupgård: mange blade sendes fra Holland til lavere pris. Godt at have
på print til at udlevere som det gode blad det er – godt at have valget mellem
papir og web
Christian Herget: meget glad for den elektroniske udgave, og at det er søgbart.
Skrot gerne papirudgaven eller lade folk betale mere for den trykte udgave
Nicolaj Mathiasen: lad bladet være på intern side og som en del af lokkemaden
for at melde sig ind
Tomas Vilstrup: opfordrede til at nogen fremsætter beslutningsforslag til næste
år
Poul Hjulmann: der oprettes en ny global forening der arbejder med
naturformidling, ønsker en strategi for hvor foreningen vil hen med det
internationale arbejde.
Arne Bondo og resten af internationalt udvalg kommer med oplæg til næste år
Lars Nygaard: deltager på international konference i Belgien på foreningens
vegne. Ønsker mulighed for at internationalt udvalg kan poste nyheder på
hjemmesiden
Peter Laurents takkede for den gode debat og takkede Jes Aagaard og Mads
Ellegaard for hjælpen med generalforsamlingen.
8. Eventuelt

Fie (Hanne Sofie Schmidt) opfordrede til deltagelse på ”Mylder på matriklen”
Bioblitz den 25. maj i Kolding
Mia Lindegaard Petersen: www.bioblitz.dk er forum for alle gode erfaringer med
Bioblitz, send og del gerne.

Således opfattet
Mads Ellegaard
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