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Referat fra generalforsamling i Naturvejlederforeningen i Danmark onsdag d. 19. april 2017, kl. 15.00 – 18.00 

på Amager Fælled 

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) 

Mette Millner Raun - (Næstformand):  

Michael Boon Pedersen - (Kasserer) 

Rikke Vesterlund– (Sekretær)  

Bjarke Birkeland 

Frank Olesen  

Mia Lindegaard Pedersen  

Sabine Jensen 

Sam B. Sørensen 

  

Katharina Hejgaard - (Suppleant) 

Jacob Valløe- (Suppleant) 

Jens Frydendal – (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 
Camilla Wanscher og Anne Katrine Blond blev valgt som stemmetællere 
 

3. Beretning om 
foreningens 
virksomhed siden sidste 
generalforsamling. 

Bestyrelsen har før generalforsamlingen udsendt en skriftlig beretning og 
offentliggjort den på naturvejlederforeningens hjemmeside den 31.3.17 
http://natur-vejleder.dk/endelig-dagsorden-generalforsamlingen-2017/  og via 
nyhedsmail samme dag. 
 
Der blev fremhævet følgende nedslagspunkter:  

 Foreningen er blevet arbejdsgivere for Krible Krable projektet og 
synlighedsprojektet 

 På Big Bang konferencen var der besøg af Undervisningsministeren – stor 
begejstring 

 Evaluering af Naturvejlederordningen, der er kommet fin rapport, som 
kan ses på Friluftsrådets hjemmeside 
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/januar/nvl-
evaluering.aspx  

 Evalueringen viser blandt andet, at 80 % af befolkningen kender til 

http://natur-vejleder.dk/endelig-dagsorden-generalforsamlingen-2017/
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/januar/nvl-evaluering.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/januar/nvl-evaluering.aspx
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naturvejlederne, og de fleste har gode oplevelser med os. Vi tager 
mellem 750.000 – 1.000.000 mennesker med ud i naturen hvert år 

 Der er sket ændringer ift. udlodningsmidlerne, og ingen ved endnu 
hvordan det vil påvirke naturvejledningen. 

 Overvejelser om de nuværende 3 aktører (Friluftsrådet, 
Naturvejlederforeningen og Miljøstyrelsen) erstattes af et netværk med 
flere forskellige aktører, f.eks. Kommunernes Landsforening med flere 

 Friluftsrådet overvejer stadig hvordan rådet ser på naturvejledningen 
fremadrettet, det bliver spændende at følge denne udvikling 

 Visionsseminar med de regionale netværk i februar måned. Alle de 
regionale netværk var repræsenteret og der var enighed om: 

- Professionalisere sekretariatet  
- Mere fokus på det internationale samarbejde 
- Gøre endnu mere ift. vores faglige (tematiske) og de regionale netværk 

Fremadrettet lægger bestyrelsen op til at deltagere i de faglige netværk, også 
melder sig ind i foreningen 
 
Naturmødet i Hirtshals: overnatning og forplejning betales af eksterne midler. 
Fælles stand med Friluftsrådet, hvor der sættes fokus på naturvejledningen i DK 
Indstil til Årets Naturvejledere www.naturmødet.dk Pt. mange nordjyske 
kandidater 
 
Beretninger fra 

 Krible-Krable: Støttet af Nordea-fonden og i 2016-2018 er Rikke Laustsen 
ansat som projektleder. Rikke gennemgik status og nyudvikling af 
projektet 

 Internationalt Udvalg: Bo Storm, Sabine Jensen, Lars Nygaard og Arne 
Bondo. Bo orienterede om den internationale del af 
naturvejlederforeningens virke. Opfordring til at gøre sig meget mere 
bekendt om udvalgets arbejde; se mere på http://natur-vejleder.dk/for-
medlemmer/faglige-netvaerk/internationalt-udvalg/. Interpretation 
Europe er vi også medlem af. Det handler i bred grad om det at arbejde 
med formidling. 
 

Der faldt følgende bemærkninger ift. beretningen: 
 

- Susanne, Langelinieskolen. Opfordring til, at når man taler om skolebørn, 
handler det også om børn i andre skoler (private, friskoler mv.). Det 
handler om alle skolesøgende børn. 

- Tim Krat spurgte ind til kommunikationsprojektet. Peter Baloo svarede, 
at bevillingen svarede til 8 billige timer om ugen, og det sammen med 
jobskifte og andre ansættelsesmæssige udfordringer har gjort det svært 
at få det til at fungere. Status er pt. at projektet ligger stille, og udvalget 
er i tænkeboks ift. det fremtidige virke. 

- Tonny Vangsgaard: som naturvejleder ansat i kommunen er privat- og 
friskoler faktisk ikke en del af vores arbejdsområde – så det må være op 
til den enkelte at vurdere i hvilket omfang de også skal betjenes 

 
Herefter blev beretningen godkendt med applaus 
 

4. Regnskabsaflæggelse Michael Pedersen orienterede om udfordringer med hjemmesiden, 

http://www.naturmødet.dk/
http://natur-vejleder.dk/for-medlemmer/faglige-netvaerk/internationalt-udvalg/
http://natur-vejleder.dk/for-medlemmer/faglige-netvaerk/internationalt-udvalg/
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og godkendelse af 
foreningens, samt 
Krible Krable projektets 
regnskaber 2016 
v/kasserer Michael 
Pedersen 

medlemssystem mv. Forventning om at det hele kommer godt op og køre i 
starten af maj efter møde med hjemmesidefirmaet. 
 
Rikke Vesterlund fortalte om den nye og eksperimenterende mådemed bladet, 
med Rikke som tovholder for temaredaktører, der har frie hænder til at finde 
forfattere til bladet. Så må vi se hvordan det går i løbet af de næste år. 
 
Michael Boon Pedersen gennemgik regnskabet for foreningen for 2016 og for 
Krible Krable projektet 
 
Der faldt følgende kommentarer til regnskabet: 

- Tim Krat genfremsatte ønske om at have budget og regnskab ved siden af 
hinanden 

- Helle Taastrøm bemærkede, at der skal være plads til ordentlig mad og 
økonomi til transport, på det punkt skal vi også være gode arbejdsgivere 

 
Herefter blev regnskaberne godkendt af generalforsamlingen 
 

5. Indkomne forslag Forslag fra redaktionen om at gøre Naturvejlederbladet elektronisk. 
Forslaget er også stillet for at tvinge generalforsamlingen til at tage stilling ift. om 
det skal være et e-magasin eller et trykt blad fremover. 
 
Der faldt følgende bemærkninger 

 Dorrit Hansen: har det nogen betydning for tilskuddet fra Friluftsrådet 
om det bliver et E-magasin. Rikke svarede, at det har det ikke. 

 Michael spurgte til bestyrelsens indstilling. Rikke svarede at bestyrelsen 
var delt i deres opfattelse. Der er ikke taget stilling til hvad et evt. 
overskud skal bruges til. 

 Franz Holmberg: kan give god mening at dele E-bladet med andre, og 
dermed øge synligheden af foreningen? 

 Rikke: man får kun bladet som medlem eller abonnement 

 Sam Bøgeskov: alle medlemmer kan hente og downloade artikler og blad 
til at videresende til f.eks. samarbejdspartnere 

 Tine Raahauge: findes der en model så man kan sende et E-magasin 
videre til andre? Rikke svarede at det vidste hun ikke 

 Rune Kjærgaard: er der overvejet en kombimodel, og er der budget til 
begge dele 

 Dorrit Hansen: glade for at de blade der er produceret også har en 
markedsføringsmæssig værdi i form af deling med andre. 

 Leif Sørensen: bladet har ændret sig til at blive et temablad. Kunne man 
få eksternt finansieret forskellige temaer og trykke dem i meget store 
antal 

 Lars Borch): er der indhentet erfaringer fra andre i lign. Situation 

 Finn Lilltorp: vi skal også overveje hvilken form for E-magasin vi snakker 
om, tekniske løsninger 

 Martin Nygaard: det handler også om forfatternes rettigheder 

 Kari Hald: der er et misforhold imellem at snakke om et budget ift. det vi 
gerne vil kommunikere. Vi mangler kommunikations-snakken før 
budgettet. 

 Tine Raahauge: der skal arbejdes med den fortælling, der skal hægtes på 
den kommunikation vi gerne vil have. 
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Efter diskussionen blev forslaget trukket tilbage. 
 
Forslag om at flytte årskonferencen i 2018 til 7.-9.maj 
57 stemte for, 12 stemte imod. Forslaget blev derfor vedtaget. 
 

6. Valg af formand, 
bestyrelsesmedlemmer, 
suppleanter og 
revisorer 

Formandskandidat: 
-Formand Peter Baloo Laurents. På valg for 2 år – blev genvalgt 
Bestyrelsesmedlemmer: 
-Mia Lindegaard Pedersen. På valg for 2 år – genopstiller 
-Sam B Sørensen. På valg for 2 år – genopstiller 
-Jacob Jensen. Kandidat - Opstiller for 2 år 
-Jacob Wallø Hansen. Kandidat - Opstiller for 2 år 
-Louise Liv Holm. Kandidat - Opstiller for 2 år 
 
Efter skriftlig afstemning blev Mia, Sam, Jacob og Jacob valgt for 2 år 
 
Følgende opstiller som 1.suppleant: 
Kristian Blicher  
Louise Liv Holm 
 
Efter skriftlig afstemning blev 
Kristian valgt som 1. suppleant 
Louise valgt som 2. suppleant 
 
Revisor: Christian Engkilde (på valg i 2018) 
Revisor: Ole Møller (på valg i 2019) 
Revisorsuppleant: Tim Krat – valgt (på valg i 2018) 
 

7. Debat om 
foreningens fremtidige 
arbejde 
 

Peter Laurents fremførte bestyrelsens forslag til handlingsplan 2017-2018 og der 
faldt følgende bemærkninger:  

 Der blev spurgt om muligheden for at etablere en fagforening 

 Peter svarede, at der er en tilbagevendende drøftelse, men med den 
meget blandede baggrund, er det ikke lige det der ligger i kortene 

 Der vil også fortsat være fokus på kommunikation 

 Leif efterspurgte fortsat fokus på at styrke de regionale netværk. Peter 
bekræftede at det er der selvfølgelig. 

 
Handlingsplanen fok rosende ord med på vejen fra generalforsamlingen 
 
Peter Laurents takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Sabine og Frank for 
deres store arbejde. 
Peter takkede for den gode debat og 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 

Michael gennemgik budgettet og der faldt følgende bemærkninger:  

 Tim Krat: der bør ikke budgetteres med overskud på årskonferencen 

 Anne Katrine Blond: Mødeudgifter skal også kunne rumme forskellige 
former for samarbejder 

 Helle-Marie Taastrøm: Forslag om at afsætte midler i budgettet til de 
regionale netværk 
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v/kasserer Michael 
Boon Pedersen 
 
 

 Bjarke: Kvalitet koster, men det skal ikke nødvendigvis afspejles som 
budgetpost til de regionale netværk 

 
Generalforsamlingen ønskede at bestyrelsen tilgodeser udviklingen og det 
strategiske arbejde i de regionale og faglige netværk uden at det nødvendigvis 
afspejles i budgettet 
 
Med de faldne bemærkninger godkendte generalforsamlingen budgettet for 
2017 og 2018 med applaus 
 

9. Eventuelt 
 

Michael Boon Petersen indbød alle interesserede i til et minikursus i kassererens 
mange lækre systemer 

 

 

Således opfattet 

Mads Ellegaard 

 


