Naturvejlederforeningen i Danmark
Referat
Mandag 19. november
1)

Mødestart, med opfølgning på seneste møde, godkendelse af referat 200918
Referat godkendt.

2)

Arbejdsgruppemøder, roterende udskiftning alt efter tema… Kasserer og formandskab
mødes bl.a. om budget mv.
Referat fra disse arbejdsgruppemøder kommer under de enkelte punkter.

3)

Synlighedsprojekt
 Status
o Synlighedsprojektet deltager på Naturmødet i stedet for Folkemødet.
Deltager også på BigBang – Vild Mad, skoleprojektet (Sam og Mia er
tovholdere)
o Fælles synlighed på Big Bang. Flag og foldere (Messeudstyr)
o Danmarkskort med ”flag”/ugler der viser hvor vi er.
o Vi har anmodet om at få udbetalt en delmængde af tilskuddet.
o Afsluttes slut -19. Skal vi lave et nyt synlighedsprojekt ?
o Der er lavet et idékatalog til Synlighedsprojekt2.0. Vi tager punktet op
igen på næste møde.


Synlighed internt – kontakt til medlemmer
o Oplæg på FB/Nyhedsbrev om, hvad vores medlemmer ønsker af en
evt. vers. 2.0. (JW skriver et oplæg).
o Vi vil forsøge at være til stede på introdagen, og evt igen på kursus
3. Folder/flyer der fortæller om foreningen og med en kode der giver
1 års gratis medlemskab.
 Flyer/folder kunne også rette sig mod NAKU, friluftsvejledere
m.fl. Andreas tager kontakt til NAKU – Hjørring.
 Jakob tager kontakt til NAKU – Skovskolen
 Friluftsvejleder Viborg, Esbjerg og Poul Pedersen og
Skovskolen - Dieter

4)

Fremtidens naturvejlederuddannelse, med status på hold 32 og 33, og frem.
o Der er netop afsendt en ansøgning til FR
o Der er søgt midler til at lave kurser for mentorer – ikke længere vejledere. Mentorer
arbejder selvstændigt og ulønnet.
o Hold 32 og 33 laves af af Skovskolen. Herefter er der ikke lavet faste aftaler.
o Der dannes et uddannelsesråd – tilsyn med kvaliteten, politisk opbakning,
fondssøgning, udvælgelse af kursister, evaluere nye tiltag. Foreningens formand er
automatisk formand for uddannelsesrådet.
o Optagelseskriterier: arbejdsgiveren ansøger. Skal have job som NV (også
freelance)
o Der skal være en sammenhæng mellem formålet med uddannelsen og formålet
med naturvejledning.

5)

Samtale med Jan Eriksen, med særlig fokus på vores identitet.
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Udfordringen: Tror man på det her, skal man også være klar til at give los. Måske skal
man ikke være så bange for ikke at tænke én forening, men mere som et forbund.
Mange af vores forbehold kan man skrive sig ud af rent lovmæssigt.
VI HAR SOM NATURVEJLEDERE IKKE NOGET AT FRYGTE. Vi har en meget stor
fremtid foran os, hvis vi er storsindede nok til at tage andre vejledere med ”ind under
paraplyen”. Det er den store organisations ansvar og privilegie at sørge for, at de små
ikke bliver klemt.
Med det følger at stort ansvar overfor både medlemmer og uddannelse. Med det
administrative tilskud ligger også et administrativt ansvar. Det skal vi have snakket om,
for det er måske blevet større end vi nu kan magte.
En organisationsændring skal tænkes grundigt igennem. Alle faktorer skal tydeliggøres,
og det skal målsættes. Først når målsætningen er på plads, kan man begynde en
evaluering, som er grundlaget for succes i den sidste ende.
Et godt råd er, at få lavet en god vision. Det skal være en vision der selvfølgelig tegner
os, men skal også være så bred, at den kan rumme andre.
Det tager tid – meget tid. Lav meget gerne medlemsinddragelse.
Lav missionen samtidig, så de to går hånd i hånd (hvordan arbejder vi hen imod at
opfylde vores vision (vel vidende at en vision aldrig bliver opnået – det er en stjerne)).
Se vore vedtægter igennem, så visionen kan rummes i dem.
Vedtægter skal være enkle.
Økonomi:
Vores økonomi hænger meget nøje sammen med vores medlemsbase.
Kan vi gøre vores forening så ”lækker”, at man vedbliver at være medlem selv om man
ikke længere har et job som naturvejleder.
Foreningen skal drives professionelt. Det kan ikke nytte noget, at man først kan få fat
på ”foreningen” efter alm. Arbejdstid.
Sekretariat – evt ½ tids – gerne i løbet af 2019 !!
En ansat skal være i et professionelt fagligt miljø – ikke hjemmearbejdsplads.
Når matrixen skal fremlægges, skal det gerne være i en 4-årig periode. ALDRIG et år af
gangen. Matrixen i sin helhed kan sagtens strække sig over 10-12 år.
Alle underpunkter skal skrives ned og tids- og målsættes.
Spåkuglen:
Som grøn forening har vi implicit en miljø- og naturpolitisk holdning. Det skal vi stå ved,
men diskussionen går på, hvor meget det skal fylde i vores virke udad til.
Tendenser i fremtiden – klima – ulv – rewilding – verdensmål - . Naturdiskussionen er
stærkere nu end tidligere (på trods af manglende miljøfinanciering).
Indspark:
Strategiske partnerskaber med andre (udenfor paraplyen). F.eks biologforbundet og
geografiforbundet. Eller på større plan som f.eks Unesco.
Måske kan man også lave et strategisk partnerskab med en fond som f.eks Nordea.
Villumfonden er interessant i forhold til verdensmålene.
Ministerielle puljemidler er måske interessante.
6)

Bladets fremtid
o Fra blad nr 2 i 2019 overgår vi til udelukkende elektronisk udgave.
o Bladet flyttes fra ekstern til intern hjemmeside -vi skal undersøge om det kan lade
sig gøre med de gamle artikler – rettigheder (RV)
o Søgbare emner – pris og hvem (RV)
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7)

Hjemmesiden trænger til et 10.000 km eftersyn. Andreas er tovholder og aftaler møde
med Sam, Mette, Nynne og Kristian.

8)

Krible Krable. Vi arbejder lige nu med en ansøgning til Nordea. Vi arbejder med
organiseringen – projektejer, projektleder osv. Hvor skal en evt ansat fysisk sidde? Det
sidste nye er, at Nordea helst vil have en ansøgning til bestyrelsesmødet medio april.
Det skal afleveres inden til gennemsyn. Mia, Dieter og Rikke arbejder videre så hurtigt
som muligt.
JW og JJ tager en snak med Nordea, Kan vi lave to organisationsdiagrammer. Et som
viser hvordan det bliver, hvis vi IKKE får Novo-midler, og et som viser hvis vi FÅR
Novo-midler
Hvor er foreningen om fem år? Drøftelse af hvordan vi arbejder videre med at
organisere os; sekretariat, samarbejde med andre…
Vi laver en arbejdsgruppe, som prøver at lave et udkast til en ramme omkring en
konference i senest marts. Jakob, Andreas, Dieter.

Tirsdag 20. november

9)

Fremtidens KK; Rikke Laustsen deltager.
Jakob og Dieter tager et møde med Rikke for at få overleveringen af KK 2 på plads.
Computer og telefon er afskrevet værdimæssigt.
Afslutningsrapporten bliver sendt til os alle, så vi har et par dage til at kommentere
på den, inden den skal ligge hos Nordea. Regnskabet afleveres til Nordea slut
februar. Alt indkommet er betalt. Der er lidt penge tilbage i projektet, som kan
bruges til at gen-trykke materialer.

10)

Oplæg v. Torben Stenstrup
o Naturvejledning møder fondsverdenen; dialogbaseret drøftelse af
finansieringsmulighederne for foreningen i fremtiden.
Projekter er med til at positionere os. Det er et udstillingsvindue og kan også hjælpe
os økonomisk.
Foreningens orientering: VI skal være synlige omkring hvilken kasse vi bevæger os
i, alt efter hvilken opgave vi løser. Vi hører til i mange kasse, og det er ikke forkert –
vi skal bare være bevidste.
Udfordringer og muligheder:
En af vores største udfordringer er, at vi skal være tydliger på, hvad der er fælles for
alle vores medlemmer. At vi laver en basispræsentation, som kan fortælle om de 10
vigtigste ting en naturvejleder kan. På tværs af organisationer og administrationer.
Værdier og indtægt:
Virksomheder kan sponsorere foreningen. Stande på årsmødet. Reklame på
hjemmesiden eller på de enkelte projekter.
Indtægtskilder:
Rådgivning og uddannelse. Der er ikke langt fra f.eks Ildfugleuddannelse til vores
uddannelse – måske skal man tænke samarbejde, så man ikke tager brødet ud af
munden på andre. Eller tænke et andet produkt.
Puljemidler:
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En vigtig pulje er undervisning – kan vi blive skrevet ind som en anbefaling.
Kan man samarbejde med store virksomheder, som gerne vil arbejde med
verdensmålene. Kan vi lave en ”søjle” ved siden af klassisk naturvejledning som
arbejder med verdensmål.
Fonde:
Slå på, at vi er et landsdækkende netværk, som kan lave et udviklingsarbejde for
f.eks samtlige kommuner i Danmark – i stedet for at lave enkeltstående aktivitetsprojekter.
Med Torbens hjælp, ville vi kunne lave et kvalificeret udkast til en strategi løbet af 1
effektivt døgn.

Vi sover lige et par dage på alt hvad vi har hørt de sidste par dage, men der er en
positiv stemning ifh. til at få Torben til at hjælpe os med at lave strategi osv.

11)

Økonomi
Vi har desværre næsten136.000,- kr i udeståender. Det er bl.a manglende
kontingentindbetalinger. Andreas sender rykkere ud, men der er også en del
indbetalinger der er uden afsender. Jakob skriver en forklaring i det næste nyhedsbrev.
For fremtiden skal det være sådan, at hvis man melder sig ind efter 1. oktober, så er det
gratis frem til årsskiftet. Hvis man ikke fornyer sit medlemskab (både nye og gamle)
med udgangen af januar, blive man automatisk slettet fra foreningen.
(Andreas) undersøger de praktiske muligheder.
Der har været udgifter i forhold til kommunikationsprojektet. Ligger de som ”et sort hul”
eller er de en del af projektet. Vi har lavet en anmodning til FR på godt 400.000,- kr (fra
2015-2018).
Alle bevillingsbreve/økonomi osv skal ligge i økonomimappen på drevet.
Alle ikke-aktive brugere slettes 1. januar 2019
GDPS skal frem på vores hjemmeside, så det ikke ”gemmer” sig i nyhedsbrevene.
Andreas gennemgik et tilbud fra Matrix Support, som i forvejen arbejder med
Economics. De skal i så fald lave både regnskaber og revision (som de sender ud af
huset til en ekstern samarbejdspartner). Andreas beder om et udspecificeret tilbud
(forening og projekter osv) og informerer om resultatet, hvorefter han får mandat til at
indgå en aftale.

12)

Evt.
o Hvidbogen revideres, så den ikke længere er så hængt op på FR. FR kan udskiftes
med faste samarbejdspartnere (RV). Hvidbogen rundsendes til de to sidste
årskonferencer for at få tilbagemeldinger.
o Vi vil ikke arbejde videre med Skovens Dag. Vi har projekter nok at arbejde med.
o Vi skal have ryddet op i vores Facebook. Bestyrelsen skal være administratorer, og
ingen andre skal have særlige rettigheder. For fremtiden sørger Sam for at invitere
nye medlemmer når de er registreret i systemet. Rikke laver en krydsreference når
medlemslisten foreligger.
o Kan vi tydeliggøre hvem eksterne kan henvende sig til ved forskellige forespøgsler
(svampeture, havture osv)? Mia beder Leif om at lave en liste om f.eks
svampetureførere. Det kan evt administreres af et fremtidigt sekretariat.
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o
o

o

13)

Hvad gør vi ved firmaer, som gerne vil have os til at reklamere for deres produkter ?
De kan få lov til at betale for at få reklame i vores blad (2500,- pr blad) eller på
hjemmesiden (2500,- /mdr).
Biologiforbundet vil stadig gerne samarbejde med Naturvejlederforeningen. Kan vi
f.eks lave noget sammen til Naturmødet. Det er måske også en mulighed at lave
noget sammen med spejderne. Dieter laver en matrix over hvem der har mulighed
for at deltage.
IU har ansøgt om ekstra midler i de næste år. Studietur til Finland og møde i de
internationale foreninger. Vi tager det op på næste møde d. 7. januar.

Punkter til næste møde:
Synlighedsprojekt vers. 2.0
Naturmødet
IU
Big Bang
Nvl udd
Nordea ansøgning
Samarbejdetr m Torben Stenstruop om forenings id og fonde
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