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Referat fra generalforsamling i Naturvejlederforeningen i Danmark mandag d. 7. maj 2018, kl. 14.00 – 17.00 

på Livø 

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) 

Jacob Jensen - (Næstformand):  

Michael Boon Pedersen - (Kasserer) 

Rikke Vesterlund– (Sekretær)  

Bjarke Birkeland 

Jakob Walløe Hansen 

Mia Lindegaard Pedersen  

Kristian Jepsen (suppleant for Mette der er på barsel)      

Sam B. Sørensen 

Mette Millner Raun (på barsel) 

Louise Liv Holm - (Suppleant) 

 

Ole Møller – (Revisor)  

Christian Englund – (Revisor)  

Tim Krat (Revisorsuppleant) 

1. Valg af dirigent Jes Aagaard blev valgt som dirigent 
Jes Aagaard konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. 
 

2. Valg af referent og 
stemmetællere 

Mads Ellegaard blev valgt som referent 
 

3. Beretning om 
foreningens 
virksomhed siden sidste 
generalforsamling. 

Bestyrelsen har før generalforsamlingen udsendt en skriftlig beretning sammen 
med den endelige dagsorden og offentliggjort den på naturvejlederforeningens 
hjemmeside den 23.4.18 
http://natur-vejleder.dk/endelig-dagsorden-aarsberetning/ og via nyhedsmail 
samme dag. 
 
Der blev fremhævet følgende nedslagspunkter:  

 Samarbejde omkring Naturvejledning Danmark, herunder nye aktører, 
ugle-logoet og Naturvejleder-uddannelsen efter 2020 

 Projekt Vild Mad 

 Projekt Krible Krable 

 Det eksterne kommunikationsprojekt 

 De faglige og regionale netværk 
 

Der var ikke bemærkninger til beretningen. Herefter blev beretningen godkendt 

http://natur-vejleder.dk/endelig-dagsorden-aarsberetning/
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med applaus 
 

4. Regnskabsaflæggelse 
og godkendelse af 
foreningens, samt 
Krible Krable projektets 
regnskaber 
2017v/kasserer Michael 
Boon Pedersen 
 

Michael Pedersen gennemgik regnskab for 2017. 
Der var ingen bemærkninger og regnskabet blev godkendt med applaus af 
generalforsamlingen 
 
 

5. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag til behandling, hvorfor punktet udgår 
 

6. Valg af formand, 
bestyrelsesmedlemmer, 
suppleanter og 
revisorer 

Formandskandidat: 
Formand Peter Baloo Laurents afgår før tid. 
Jakob Walløe Hansen blev valgt til ny formand for 2 år, med stormende bifald 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 

- Rikke Vestergaard – genopstiller 
- Bjarke Birkeland – genopstiller ikke  
- Michael Boon Petersen – genopstiller ikke 
- Mette Millner Raun – genopstiller ikke 
- Peter Laurents – afgår før tid og derfor skal der vælges en ny 
- Louise Liv Holm – opstiller som ordinært medlem 

 
Kandidater er: 
Louise Liv Holm 
Dieter Toftkær 
Søren Rafn 
Andreas Lynnerup 
 
Alle 5 blev valgt med stort bifald. 
Generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen ved deres konstituering selv 
finder ud af hvem der er valgt for 1 år og hvem der er valgt for 2 år. 
(efter 1. ordinære bestyrelsesmøde er det vedtaget, at Rikke Vesterlund er valgt 
for 1 år – de andre for 2 år) 
 
Følgende opstiller som suppleanter: 
Cecilie Meyer 
 
Cecilie Meyer valgt som 1. suppleant 
Carina Pilgaard valgt som 2. suppleant 
 
Revisor: Christian Engkilde (på valg i 2018) – genopstiller ikke 
Revisor: Ole Møller (på valg i 2019) 
Revisorsuppleant: Tim Krat – (på valg i 2018) genopstiller ikke 
 
Helle Marie Taastrøm blev valgt som revisor (på valg i 2020) 
Mikkel Rødvig blev valgt som revisorsuppleant for 1 år 
 
Sam takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store og ihærdige 
arbejde i bestyrelsen og overrakte fine gaver 



3 
 

 
Og den afgående formand fik også gaver og et stående stormende bifald (måske 
kneb han en lille tårer) 
 

7. Debat om 
foreningens fremtidige 
arbejde 
 

Den nyvalgte formand Jakob Walløe og foreningens næstformand Jakob Jensen 
fremførte bestyrelsens forslag til handlingsplan 2018-2019 
 
En ny uddannelse som efter overgangsholdene 32 og 33, skal se dagens lys. 
Derfor arbejdes der de næste år med at afprøve eksperimenter inden den 
endelige nye uddannelse træder i kraft. 
 
Det er aftalt med Friluftsrådet, at Naturvejlederforeningen på sigt har ansvaret 
for uddannelsen. Naturvejlederforeningen har også fået overdraget 
rettighederne til uglelogoet. 
 
Derefter faldt der følgende bemærkninger: 
 

 Leif fra Trente Mølle spurgte til eksperimenterne og økonomi 

 Jacob Jensen svarede, at alle bolde er i luften 

 Karin Winther opfordrede til at italesætte funktionerne i De Grønne Råd 
og i Friluftsrådets kredsbestyrelser 

 Sascha Åxman spurgte til muligheden for at koble ECTS point på 

 Jacob: vigtigt at bevare bredden uden at gøre det til en formel 
uddannelse, som skal adskille sig fra f.eks. NAKU og 
Friluftsvejlederuddannelserne 

 Giuliano: man kan overveje at gå sammen med nogle af de andre 
uddannelser 

 Walløe: vi har kigget på om det skal kombineres med kurser i udlandet, 
og måske modulopbygges  

 Jacob: det kan også være de faglige netværk eller større naturcentre som 
kunne udbyde kurser/dele af uddannelse – måske med en basisdel og 
moduler 

 Walløe: arbejde med frivillige, makkeroplæring, mentor 

 Finn Lilltorp: spurgte til KL’s rolle 

 Jacob: der er tæt kontakt med KL og det vil være fint om de kunne være 
med til at betale 

 Ole: se sig om efter ”gode legekammerater” som f.eks. fonde. 

 Jacob: der er ikke mange der vil betale driftsmidler, på trods af at 
naturvejlederne udvikler sig i takt med omverdenen 

 Helle Fuglsang: kunne det være forebyggelsesmidler ift. Stress og natur 
 
J & J fremlagde resten af de kommende fokuspunkter 

- Foreningsuddannelse 
- Samarbejdsaftale – Naturvejledning Danmark 
- Projektudvikling 

Kommunikationsprojekt 
Krible Krable 3 
Vild Mad 2 
 

Og der faldt følgende bemærkninger: 

 Der er tanker om, at bestyrelserne for Dansk Friluftsliv og 
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Naturvejlederforeningen kunne mødes og udveksle erfaringer, idéer, 
projekter 

 

 Helle Taastrøm opfordrede bestyrelsen til at spørge ud til medlemmerne 
om at indgår i undergrupper – braintrusts 

 

 René (Bornholm): arbejde med den naturvidenskabelige tilgang: science 
og engeneering – her kan der også opstå synergi 

 

 Karin Winther: bestyrelsen må meget gerne arbejde for et 
landsdækkende ”ud i naturen” kort, som kan trække på én samlet 
database. 

 

 Kunne også være en god idé at holde kontakten til 
undervisningsministeriet varm 

 

 Per: man skal ikke være bange for at søge grænser men man skal kende 
sine kerneområder 

 

 Mikkel Rødvig: vi arbejder med den grundlæggende forståelse, det skal vi 
holde ved.  

 
Krible Krable 3 (Bjarke): 
Videreudvikle på Krible Krable projektet: der er nedsat en arbejdsgruppe som 
bl.a. på baggrund af Erfadagen, skriver på en ny ansøgning 
 
Vild Mad (Mia) 2: der er startet dialog op med Nordea.  
Leif: forslag om at det er foreningen der byder op til dans ift. kommercielle 
aktiviteter 
 
Fie: Gerne bedre tidsfrister til at deltage i erfadage og udvikling 
 
Sam takkede Jes Aagaard og Mads Ellegaard for hjælpen med 
generalforsamlingen. 
 

8. Godkendelse af 
budget for 
indeværende år, samt 
godkendelse af budget 
og kontingent  
for det efterfølgende år 
v/kasserer Michael 
Boon Pedersen 
 
 

Michael gennemgik budgettet og der faldt følgende bemærkninger: 
 
Der blev spurgt ind til finansiering af deltagelse på Naturmødet 2018: 
Kristian fortalte, at det er en del af kommunikationsprojektet og derfor ikke 
fremgår særskilt i budgettet. 
 
Mette Aaskov Knudsen spurgte ind til om bladet fortsat skal trykkes: 
Rikke Vesterlund svarede, at hvis det skal gøres elektronisk, så skal det gøres 
ordentlig og det er der pt. ikke tid til 
Bjarke: man er altid velkommen til at stille forslag om ændringer ift. Bladet 
 
 
Med de faldne bemærkninger godkendte generalforsamlingen budgettet for 
2018 og 2019 med applaus 
 

9. Eventuelt  Malene Bendix opfordrede til at medvirke i fortællehulen (16:30 – 17:30) 
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 ift. det eksterne kommunikationsprojekt 

 Giuliano: valgt til at repræsentere Naturvejlederforeningen i 
arbejdsgruppen Dansk Artsportal af NVL, og fortsætter arbejdet i denne 
gruppe. Opfordrede til at komme med gode idéer 

 Rikke Laustsen; Samarbejdet med Ramasjang: DK kort for 
børnefamiliearrangementer. Meld gerne ind til Rikke hvis det er et 
børnefamilie arrangement, så kan det komme med på kortet der lanceres 
18.5 

 Camilla Wancher: spurgte til strukturen i NaturvejlederNyt ift. Hvem der 
skriver og om hvad. 

 Rikke Vesterlund svarede, at det fortsætter som i 2017 med redaktører 
for de enkelte blade (temaer) 

 Internationalt udvalg arbejder på vintertur til Finland 

 Camilla Wancher: det Geofaglige Netværk startes op 
 

 

 

Således opfattet 

Mads Ellegaard 

 


