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Naturvejlederforeningen i Danmark 
 

 
Dagsorden for bestyrelsesmøde 6. januar 2016 

Kl.09.00-15.00 
Mødested: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart 

(Evt. Afbud meddeles undertegnede inden mødet…) 
 

Mødeleder: Michael 
Referent:  Rikke 
Forplejning m.m: Rikke 
 
01: Formailia og siden sidst: 
a) Godkendelse og evt justering  af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
b) Godkendelse af referat af 10.november – opfølgning på aftaler 

Referat godkendt.  
Mads Ellegård har sagt ja til at være referent til generalforsamlingen 
MobilePay skal ikke gå over banken. Vi bestiller en smartphone, som skal bruges til 
ugle-shoppen.  

c) Kort runde omkring bordet, herunder nyt fra formanden om løst og fast. 
Michael fortsætter som kasserer/bestyrelsesmedlem i foreningen selvom han får 
andet arbejde udenfor naturvejledningen. 
 
Nordeafonden vil gerne samarbejde med os omkring Krible-krable 2.  
Friluftsrådets bestyrelse taler om at evaluere hele naturvejlederordningen. 
 
Peter har haft en dialog ang. den politiske linie i naturvejlederforeningen. Det er 
blevet præciseret, at foreningen er u-politisk. Der må selvfølgelig gerne holdes 
møder, men en politisk linje skal som det mindste diskuteres på en 
generalforsamling. 
 
Vi har indstillet Tim Krat og Thomas G til nationalparkrådet i Nationalpark 
Skjoldungelandet.  
 
Naturskoleundersøgelsen fra Naturstyrelsen er ikke meldt ud som en spareøvelse, 
Det handler om at sælge ejendomme, som pt. bruges til naturskole 
 
Albertslund Vikingelandsby har fået en støtteskrivelse 
 
Nyt netværk om udeskole starter. Mette Lynge fra Hvidovre bliver tovholder. Ligger i 
forenings regi og er for medlemmer af foreningen. 
 

 
02: Kommunikationsgruppen: 
a) Orientering omkring arbejdsfordeling i gruppen 

Mette og Mia – hjemmeside teknik og udbyder 
Helle og Sabine – grundrids på hjemmeside 
Frank – udeskole og kampagne 
Sabine – ekstern facebook. 
Mette  - hovedkontaktperson i forhold til Helle 
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Frank - pressekorps 
b) Orientering omkring aftaler med kommunikationsrådgiveren 

Måske vil ressourcerne kunne udnyttes på en anden måde, hvor konsulenten 
trækkes ind til specifikke opgaver.. Peter tager en samtale med Friluftsrådet, for at 
undersøge muligheden for at stille bevillingen i bero. 

c) Orientering og fremlæggelse af planer omkring hjemmesiden 
Vi har modtaget 2 tilbud. Standout Media og CAS.  
StandOut Media´s tilbud er billigst – både i oprettelse og i faste udgifter. Samtidig har 
Mette og Mia en god fornemmelse for dem. Der er plads i budgettet til at der evt kan 
købes flere moduler.  
Vi siger ja tak til StandOut Media, som forhåbentlig kan være klar med ny 
hjemmeside til årskonferencen. 

d) Oplæg til samarbejde med TV2 Øst – se oplæg fra Thor Hjarsen 
Foreningen kan evt være med til at søge hos Nordeafonden. Thor vil gerne holde et 
møde med foreningen og TV2 Lorry. Frank deltager i mødet. 
Evt. kan foreningen byde ind med x timer hvor naturvejlederne stiller sig til rådighed. 

 
04:  Krible Krable; 
a) Orientering om ansættelse af barselsvikar og evt praktikant 

Vi har ansat Anne Katrine Blond fra Fjordhuset. Der laves snarest et koordinerende 
møde. Som det ser ud nu, er der et overlap på 14 dage, hvor projektet overdrages. 
Vi undersøger om vi kan ansætte pr. 1/2 eller 15/2. 
Anna Clara kommer i praktik i projektet. Arbejdsfunktionen afklares med Rikke. 
Arbejdssted hos Frank.  

b) Krible Krable ver.2,0 – arbejdsgruppe? Samarbejde med skovskolen ? 
Vi skal holde fast i, at det er vores projekt.. Rikke Laustsen er meget interesseret i at 
være med igen. Det kunne være fedt, hvis der er et oplæg klar til efteråret. 
Arbejdsgruppen er Frank, Bjarke, Peter og Rikke (Michael på økonomien).  

c) Status på projektet – og arbejdsgruppens opgavefordeling 
Frank indkalder til møde ang. version 2. Frank er primære kontaktperson til 
Rikke/Katrine. 

 
05:  Opgaver i tiden og indkomne sager: 
a) Orientering om årskonference 2016 v/Bjarke (herunder valg og årsberetning) 

Bjarke laver udkast til årsberetning kommer midt januar. Herefter får vi 3 uger til at 
komme med tilføjelser. Helle Marie Tåstrøm har sagt ja tak til revisorposten. Michael 
skriver til Jens og Helle Marie om beder om at få bemærkningerne tilsendt inden 
generalforsamlingen. Søren Kiel har sagt ja til revisorsupplant. 
 
Peter laver et oplæg til dagsorden. Tjekker tidsfrister. 
 
Beretningen laves på skrift – hovedtrækkene trækkes frem mundtligt. Mest fokus på 
fremtiden/visioner. 
Krible-krable betaler for deres ansattes deltagelse i mødet (Anne Katrine Blond) 
 
Bjarke sørger for at bestille lokale, overnatning og forplejning til bestyrelsesmødet. 
 

b) Orientering om Vild Mad – opgaver og status v/Mia 
Der skrives brev til deltagere og afvisninger til ansøgerne.  
Vi endte på lidt over 70 ansøgere. Der er plads til 50 på kurset. 
Der kan ikke rykkes på tidspunkterne, selvom øst-holdene ligger i hhv. Krible-krable 
og Naturvidenskabsfestivallen. 
 
Mia overvejer Thomas Larsen-Smidt som med-tovholder. 
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c) Folkemødet på Bornholm 

Det er en god ide at ”møve” os ind i debatterne. Det er oplagt at Peter melder sig ind i 
dette.  
Der skrives oplæg (Peter) i et nyhedsbrev, hvor deltagende naturvejledere opfordres 
til at komme med oplæg. 
 

d) Naturfolkemødet i Hjørring  
Fra bestyrelsen har vi ikke ressourcer til at deltage i naturfolkemødet. Vi synes det er 
en god ide,  og opfordrer til at ”menige” naturvejledere vil repræsentere os. Peter 
skriver oplæg i nyhedsbrevet. 

e) Orientering vedr bladet – herunder status på næste blad, samt redaktion v/Rikke 
Temaredaktører på de enkelte numre. 
Bladet skal ikke længere ligge på den åbne hjemmeside, men kun på den lukkede 
del. Forside, indholdsfortegnelse og teasers skal ligge på hjemmesiden, så andre kan 
købe det. 

f) Evaluering af Naturvejlederuddannelsens studieordning 
Evalueringsrapporten er nu offentlig tilgængelig. Foreningen har gjort klart, at vi ikke 
ønsker en yderligere evaluering af studieordningen, inde de nyeste ændringer er 
blevet implementeret. 

g) Orientering omkring Big Bang – og aftaler omkring opgaveløsning – udspil v/Bjarke 
Foreningen deltager på Big Bang – Peter holder oplæg på 45 min om foreningens 
virke. Fremadrettet kan vi overveje deltagelse i workshops osv.  

h) Orientering fra Internationalt udvalg – herunder studietur om ulve v/Sabine 
Kun få pladser tilbage til ulveturen. Udvalget holder møde i starten af februar. 
 

 
06:  Økonomi: 
a) Status på foreningens økonomi 

Det er svært at overskue økonomien, men det ser rimeligt ud.  
b) Aftaler omkring revision, honorarudbetalinger/aftaler 

Honorar udbetales som b-indkomst. 
Honorar udbetales nu pr. kalenderår. Det kan overvejes, om det er mere smart at gå 
fra generalforsamling. 
Inden generalforsamling skal der laves et dokument der udspecificerer honorarerne. 
(Peter) 

c) Aftaler omkring økonomifremlæggelse på årsmødet 
Drøftes på næste bestyrelsesmøde 

d) Drøftelse af budgetoplæg 
Drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 

 
07: EVT: 
Punktet hvor alt kan drøftes, men intet besluttes  

a) Skypemødet d. 10. februar aflyses. 
b) Puljen til regionsarrangementer eksisterer ikke længere. Det er dog muligt at søge til 

specifikke projekter. Der opfordres til at søge Friluftsrådet, der også støtter de regionale 
netværk. 

c) Netværk i syd har fået lidt gang i sagerne. Der er hyret en konsulent, og er indbudt til 
møde d. 28. januar. 

d) Workshopsdag ang hunde og mountainbike i Friluftsrådet. Det var ikke opløftende !! 
Friluftsrådet vil ikke rigtig anerkende, at der er problemer i forhold til mountainbikere. 
Problemerne skal løses fra lodsejere og naturstyrelsen.  
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