
01: Formalia og siden sidst: 

a) Godkendelse og evt justering af dagsorden 

Dagsorden tilføres tre punkter under pkt 2: Naturens Dag, Fiskebussen og Big Bang. 

Frank er ordstyrer i Michaels fravær 

b) Godkendelse af referat af 6.januar – opfølgning på aftaler 

Referat godkendt. 

c) Kort runde omkring bordet, herunder nyt fra formanden om løst og fast 

Frank: TV2 Lorry-projektet. Spændende møde, men der var ikke opbakning i bestyrelsen.  Vi 

er åbne, hvis der kommer en anden projektmodel. Thor fortsætter projektet som det ser ud 

nu.  

Peter: Mette og Peter havde møde med Friluftsrådets formand. Afklaring af ansvarsområder. 

De kommer gerne til årskonf. Peter og Friluftsrådet skal mødes hver anden måned for at drøfte 

samarbejdsrelationerne. 

 

02: Projekter og opgaver i tiden: 

a) Orientering om Krible Krable – status på projekt, DR og ver.02 v/Frank 

Der laves en ansøgning til KribleKrabe ver. 2. Majken er ved at sætte sig ind i projektet. Der er 

ved at blive lavet en samarbejdsaftale med DR.  

Majken har dialogen med DR fremefter. Frank er bestyrelsens kontakt til DR. 

Årskonference – Frank og Majken laver et fælles oplæg. 

Frank kigger Bjarke over skulderen i forhold til vers. 2 

 

b) Orienterering om Vild Mad – medtovholder og status v/Mia 

Der er ved at være styr på de sidste kontrakter. De 50 deltagere meldes ud internt (vores 

egen hjemmeside og FB) – den store offentlighed informeres senere. 

Steder til kurser er på vej. 

Der skal etableres et netværk for deltagerne, kokke, sankere osv. Der startes på FB og senere 

flyttes det over på den nye hjemmeside.  

 

c) Orientering om hjemmesiden v/Mette 



Hjemmesiden er på skinner. Den kan præsenteres på årskonferencen. Der skal stadig fyldes 

lidt tekst på. De regionale- og tematovholderne bedes rydde op i deres indhold, så det kan 

flyttes over i den nye hjemmeside.  

Vi skal opfordre til at bruge kalenderen. Både til regionale netværk og fagnetværk (så man 

ikke booker samme dato). 

Facebook. Mette, Mia, Sabine og Rikke L (Peter ?) kan lægge ind på FB. Når den nye 

kommunikationsmedarbejder starter, skal der laves en strategi. 

 

d) Orientering om ansættelse af ny kommunikationsmedarbejder v/Peter 

Der er kommet 3 ansøgninger. Der skal være samtale i næste uge. Der skal laves klare aftaler.  

 

e) Naturfolkemødet i Hjørring – aftaler, deltagelse, naturpris ? v/Peter (se evt 

www.naturmødet.dk) 

25.-27. maj. Peter skulle have holdt oplæg, men er på Vild Mad. Foreningen køber en stand 

(3700,-) der bemandes af nordjyske naturvejledere. Der stilles med beachflag, foldere, blade 

osv. 

Der er indstiftet en pris – årets naturvejleder. Vi har som forening ikke noget at skulle have 

sagt, men lytterne fra P1 skal stemme. Vi forsøger stadig at få indflydelse.  

Naturvejlederne skal også meget gerne være med i debat, men da Peter ikke kan deltage, skal 

en anden deltage. Frank tager kontakt til Majken. 

 

f) Internationalt udvalg v/Sabine 

Ulveturen 1.-3. april. Der er stadig få ledige pladser. Der er pt. 24 tilmeldte.  

 

g) Status og arbejdsfordeling vedr. bladet v/Rikke 

Redaktionen er nedsat med Finn Lillethorup som maskinfører, Rikke som chefredaktør, Peter, 

Mia, Sabine og Majken Fossgau som med redaktører. 

Der er lavet aftaler med annoncører. 

Der er styr på blad 2 (jubilæumsnummer) og blad 4 (jagt). Emnet og tovholder på blad 3 

aftales ved redaktionsmøde efter bestyrelsesmøde (emnet blev udeskole, og Peter og Mia er 

fælles tovholdere. Sabine vil stadig gerne lave ulvenummer. Evt i 2017) 

 

h) Orientering omkring udeskolenetværk v/Peter – herunder konference 2016 

http://www.naturmødet.dk/


Der blev i december etableret et forum, der gerne skal udmøntes i et 

udeskolenetværk/tænketank. Der er taget kontakt til 10 personer der har holdt et par møder. 

Mette Lynge (Quark) er tovholder. Der skal tages beslutninger om snitfladen i forhold til 

Udeskolenet. FR er med som facilitator.  

Mette Lynge deltager på årskonferencen.  

 

i) Orientering omkring forestående evaluering af naturvejlederordningen v/Peter 

Bekendtgørelsen fra 2005 skal evalueres. Vi er en del af processen. Indsatsen præsenteres på 

årsmødet. Studieordningen skal ikke evalueres igen.  

 

j) Naturens Dag 

Vi forsøger at komme med som arrangører og få vores logo med. Peter skal til møde i næste 

uge – blandt andet ang. en konkurrence hvor præmien er en dag med en naturvejleder. Gerne 

i både skole- og institutioner. 

 

k) Fiskebussen 

Et rigtig godt projekt. Vi skal være opmærksomme på, at vi er meget populære som 

samarbejdspartnere, men vi skal ikke ”sælge os for billigt”. Der kan arbejdes videres med 

projektet, men det skal rettes til, så det skal ske i SAMARBEJDE med de lokale naturvejledere. 

Kommentarer og spørgsmål senest onsdag d. 16. marts. 

 

l) Big Bang 

Vi oplever, at flere af vores medlemmer vælger BigBang i stedet for årskonferencen. Det 

kunne være godt at lave en samlet indsats som forening. Vores eget spor – eller FR´s spor ? 

Vi nedsætter en arbejdsgruppe der tænker frem til næste år: Mia, Bjarke, Sam, Peter arbejder 

videre på det.  

  

 

04: Årsmødet: 

a) Fremlæggelse og gennemgang af årsberetningen v/Bjarke 

Rikke lægger årsberetningen i Dropbox – de sidste afsnit skal være færdige fredag d. 18. 

marts. Frank læser korrektur til færdig aflevering. Udsendes sammen med dagsorden tirsdag 

d. 29. marts 



b) Forslag til vedtægtsændring v/Peter 

Vi blev enige om, at den eksisterende ordlyd i §3 er fyldestgørende. Intet forslag til ændring. 

c) Gennemgang og arbejdsfordeling i forhold til dagsorden og aftaler 

Jes har sagt ja til at være dirigent – Mads vil gerne være referent. 

Skriftlig årsberetning – Peter laver et mundtligt rids over året. 

Vi sidder i forreste række, men ikke som panel. 

Økonomi og budget – Michael (deadline 29. marts)  

Rikke snakker med Jens Frydendal ang revisorposten. 

Slideshow med vores eksisterende projekter (Peter). Bilag til best. møde tirsdag. 

Foreningens virke siden sidste generalforsamling: Krible-Krable- Majken (10 min), 

Hjemmeside/FB – Mette (10 min), evt internationalt udvalg – Bo Storm (5 min) Sabine taler 

med ham. 

Peter producerer grønne stemmesedler, som udleveres til alle medlemmer. Vi tjekker 

medlemslisterne (Mette) og sørger for at kortene udleveres sammen med nøglen.   

- Endelig dagsorden m. Bilag skal udsendes 30.marts. Mette skal have materialet senest kl. 12 

 

d) Ugleshoppen og debatstand på årsmødet ? 

Der er pins, klistermærker, drikkedunke og strygemærker der kan sælges. 

Der er ikke mulighed for MobilePay. 

Debat-stand (sammen med shoppen) der præsenterer Krible-krable, Vild Mad, redaktionen, 

hjemmeside, Rikke kontakter arrangørerne, med henblik på borde/plads osv.  

 

e) Rammer, dagsorden og indkvartering vedr bestyrelsesmøde tirsdag v/Bjarke 

f) Reception for ”nye ugler” – for første-gangs deltagere på årskonf. og nye medlemmer af 

foreningen. Et par stykker fra bestyrelsen deltager og byder velkommen. Rikke sørger for det 

praktiske omkring øl, vand, cider og chips. 

 

05: Økonomi: 

a) Fremlæggelse af årsregnskab 2015 v/Michael – herunder også medlemstal. 

b) Status på mobile pay og rabataftaler v/Sam 

Intet nyt endnu 



 

c) Udarbejdelse/opdatering på af budgetoplæg 2016 og 2017 

d) Forslag omkring udarbejdelse af PR materialer til brug ved ex messer,folkemøder m.m 

Visitkort/postkort med vores logo, kontaktinfo (hjemmesiden) og et flot billede. Sabine vil 

gerne lave et forslag og sætte det op grafisk. Melder tilbage til kommunikationsgruppen. 

 

07: EVT: 

Punktet hvor alt kan drøftes, men intet besluttes J 

Der er en diskussion ang netværkene. Er det FR´s netværk, eller er det foreningens? Hvem 

kan være med i netværkene?  

 

08: Næste møde 

Evaluering af BigBang 


