Naturvejlederforeningen i Danmark
Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøde:
Torsdag 20. september 2018, kl. 16-20
Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart
Ordstyrer: Dieter Toftkjær
Referent og forplejning: Rikke Vesterlund
Dagsorden:
1. Siden sidst, og godkendelse af referat 11. juni 2018
Referat godkendt

2. Synlighedsprojektet
Status iht. skrift fremsendt til FR
Vi har anmodet FR om at få udbetalt de første 200.000 kr. FR er vendt tilbage med nogle spørgsmål,
som skal svares på (ca 1½ side).
Vi har brug for en besøgsstatistik (JJ snakker med Mette). JJ snakker med Nynne og Marlene ang.
FB.
Vi forventer at sende et svar inden for de næste par uger.
12. oktober er der planlagt møde i styregruppen. Her skal tales om afrapportering, fremtid (nyt
projekt ?). Hvor meget er NV blevet synliggjort på f.eks Naturens Dag. Hvad kan vi gøre næste år.

3. Status på projekter mv. (fremtidige faste punkter)
Vild Mad
Vild Mad venter også på svar fra Nordea.
Der er ingen penge i Vild Mad før til næste år. MAD søger også andre fonde, så man ikke er 100%
afhængig af Nordea.
Holder møde med projektpartnere så snart der er noget nyt.
Hvis der går ansøgninger til andre fonde, hvor vores navn står på, skal vi vide det i forvejen (så det
ikke spænder ben for nogle af vores andre projekter).
Der søges om penge til Vild Mad – festival i 2019 (søges hos Københavns Kommune m. fl).
NV har fået alle vores kurser. Der er fordelt materialer (køkkengrej m.m). Skoleprojektet er nu sendt i
luften. Der er penge til netværkstovholderne og en lille pulje til opkvalificering i netværkene.
Input og ønsker fra NV til en evt ny ansøgning.

4. KribleKrable
Status – KK 2 har haft en fantastisk sæson. Der er flere skoler og institutioner end nogen sinde før,
der er tilmeldt projektet.
Version 3.0
NordeaFonden har indledningsvist ønsket, at evalueringsrapporten blev indarbejdet i KK3 (som det
ikke må hede), og at vi søger samarbejdspartnere med en stærkere organisering.
Vi kan ikke komme længere med FR, og vi har svært ved at indtænke fremtidens
naturvejledningsforening, da vi ikke endnu ved hvad det er!
Jacob har haft et efterfølgende møde med Frantz, for at stikke en føler ud om at søge andre fonde
(Novo), som gerne vil støtte drift.
Der er nedsat en skrive/arbejdsgruppe der arbejder både med Novo og Nordea.
Spørgsmål fra Rikke L:
Der skal sendes en ansøgning til NordeaFonden (med 2 ben)
RV skriver den endelige ansøgning – input fra de forskellige grupper. Der læses korrektur og
indleveres rettelser inden ansøgningen sendes endeligt. Jakob godkender og sender ansøgningen.
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Vi ser det som ét projekt, som søger støtte fra 2 forskellige fonde. Vi arbejder videre med tanken om
at forankre projektet i et naturcenter eller lign. Sekretariatstanken er ikke droppet – men meget
afhænger af de månedlige møder med Frantz.
Der skal nedsættes en styregruppe og en kontaktperson i bestyrelsen. Det er noget som
arbejdsgruppen (Mads, Andreas, Rikke L og Dieter) kører videre med.
Møde ml. Mikkel Rødvig, Rikke L. og Merete Riisager – hvad synes vi / hvad gør vi?
Det er dejligt at vi ”larmer” i ministeriet. Vi vil gerne have, at der også er en repræsentant for
bestyrelsen med til mødet. Det er bestyrelsen der kender projektets DNA, og kan fortælle om de
tanker der ligger i fremtiden. Jakob tager kontakt til Mikkel – Rikke V og/eller Dieter deltager i mødet.

5. Korrespondance med Dansk Friluftsliv
Møde formandskab og formandskab imellem. Jakob og Jacob havde et møde med Theis og Tanja
fra Dansk Friluftsliv. Hvor står vi nu – hvor skal vi hen af? Skal vi slå os sammen eller ikke. Skal vi
lave en paraplyorganisation eller andre samarbejder. Som det ser ud lige nu, ønsker vi ikke en
sammenlægning, men er meget åbne for samarbejder – også med andre forbund (jægerforbundet,
biologiforbundet, NAKU m.fl)
Skriv på vej – udgangspunkt for videre proces

6. Naturvejlederuddannelse
Møder med Skovskolen
Status fra udvalg
Der skal være en sammenhæng mellem formålet for uddannelsen og formålet for naturvejledningen i
Danmark.
Det skal stadig være en efteruddannelse, så deltagerne skal aktivt arbejde med naturvejledning, så
uddannelsen afspejler arbejdslivet.
Der arbejdes med forskellige modeller
Formanden for naturvejlederforeningen er også formand for uddannelsesrådet.
Pengene til hold 32 er endnu ikke hjemme – men vi har fået tilsagn fra FR.
Vi har fået lov til at være med på ansøgningen til hold 32, så vi kan tænke nogle af de nye tanker
ind.
Der skal være møde med Poul og Mette i løbet af oktober, så ansøgningen kan sendes 1.
november.
Der er en idé om at lave en konference for naturvejlderuddannelser fra hele verden. FR er meget
åbne for at støtte økonomisk.

7. Status på samarbejde med Friluftsrådet
Samarbejdsaftale
Uddannelse
Projekter
Den mail som vi sendte til FR lige efter sommerferien, blev taget meget ilde op. FR ønskede at vi
skulle skrive et nyt udkast til en samarbejdsaftale, da det eksisterende ikke kunne accepteres af
miljøstyrelsen. En samarbejdsaftale som tidligere er blevet godkendt af både NVF´s bestyrelse og
FR´s bestyrelse skulle laves om. Det ønsker vi ikke.
Samarbejdsaftalen, som indtil nu er blevet forlænget, er nu ”afgået ved døden”. Der er dannet et
kontaktudvalg under FR´s bestyrelse.
Vi har stadig FR bestyrelses opbakning til at arbejde med naturvejledning.

8. Revision af formål og definition af Naturvejledning
Søren Rafns oplæg sendes ud til gennemlæsning og vi sætter punktet på til 2-dages seminaret.

9. Strategi for møde med fonde
Møde med Nordea-fonden – Jakob W og Jacob J afholder en række møder med Nordeafonden. Det
skal bl.a handle om uddannelse, organisering og meget andet – ikke kun KK.
Jacob sender et link til evalueringsrapporten og beder om input til punkter til møderne.

10. Planlægning af 2-dages-seminar på Drosselholm
Indhold
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Synlighed internt – kontakt til medlemmer
Revision af formål og definition af Naturvejledning
Bladets fremtid
Tidsperspektivet er mandag morgen til tirsdag aften.
Invitere folk udefra
Gruppermøder
Invitation til ansatte (KribleKrable og Kommunikation) og suppleanter
Dieter, Jacob og Jakob laver et program.

11. Medlemsblad
Rikke Vesterlund med forslag – næste møde
Blad nummer 4 i 2018 kunne f.eks handle om fondsansøgninger. Synlighedsprojektet er også en
mulighed.
Vi laver et FB-opslag, hvor vi efterlyser emner og tovholdere. (RV)
Liv bliver tovholder på decembernummeret.

12. Økonomi
Bogføring – Andreas har fået revisoren til at bogføre. Det skal vi endelig blive ved med, for at aflaste
kassereren.
.
Likviditet – vi har lige nu 850.000,- kr på kontoen. Det meste er Krible Krable, men der er ca 200.000
der er Naturvejlederforeningens.
Projekter – Der er overblik over Krible Krable. Der kommer overblik over Kommunikation snarest.
Overdragelse – er alt overdraget fra Michael? Overdragelsen er endnu ikke 100%. Jakob tager
kontakt til Michael og laver en hel præcis aftale.
Budget – Jakob tager kontakt til Michael asap for at fremskaffe budgettet fra generalforsamlingen.
Der skal være en backup til kassereren (hvis det værste skulle ske). Andreas undersøger, om Jakob
har adgang til banken.

13. Medlemsstatus
Hvervning
Mobilisering

14. Præsentation for Hold 31 og ceremoni for hold 30
Hvem er den? Hvornår er det?
Jakob tager begge møder. Og clearer med FR

15. Naturmødet 2019
Hvad gør vi – hvad vil vi? – Næste møde

16. Årskonference 2019
Status
Kristoffer Schou har overtaget tovholderfunktionen fra det regionale netværk.
Temaet er ”Håb for fremtiden” – verdensmål.

17. Evt.
Maritime nyttehaver har fået en pose penge til at udbrede kendskabet til de maritime nyttehaver. De vil
gerne ”udnytte” de naturvejledere der arbejder på steder der formidler vand. Mia tager et indledende
møde med Bodil fra Maritime Nyttehaver.
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Efter kurset om fødevarehygiejne bliver der lavet en hvidbog, som beskriver hvad vi må og hvad vi ikke
må. Det er tanken, at hvidbogen skal læses igennem hos fødevarestyrelsen. Det vil også være
ønskværdigt, at der er én person hos fødevarestyrelsen vi taler med. Rikke Molin, Odense arbejder med
hvidbogen.
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