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Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde 1. juni 2015  

Kl.09.00- 15.00 

Mødested: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart 
 

 

Dagsorden:            Referat: 

Formalia og siden sidst: 

 Evt justering af dagsorden 

 Godkendelse af referat af 

27.april. 

 Kort orientering vedr punkter der 

falder udenfor dagsordenen –. 

 

 

 ingen bemærkninger 

 referatet er godkendt  

 

 ingen kommentarer 

Krible Krable (arbejdsgruppen 

v/Michael) - Status på projektet 

 

 

 Krible-Krable har kørt i Maj måned. Der har været 

mange opgaver for projektlederen. Mange gode 

arrangementer over hele landet. Vi forventer en 

opsamling på landsplan. 

 Der er lavet en ansøgning til teaterstykke der kan 

turnere. Til opfyldelse af delmål.  

 DR Ramasjang ønsker ikke længere deres logo på 

vores materialer. Det fremadrettede samarbejde 

med Ramasjang skal undersøges og afklares. 

 Der arbejdes stadig på en projektlederstilling. Det 

er meget vigtigt, at der laves en omhyggelig 

arbejds/opgavebeskrivelse. 

 Aftale om honorar til projektledelsen fra start til en 

ansættelse af ny projektleder. Afrapportering og 

dokumentation  

 Præsentation af oplæg til kommisorium: - flyttes til 

næste møde. 

Kommunikation (Arbejdsgruppen 
v/Frank) - Drøftelse og beslutning vedr 
hjemmeside 
 

 Det er sikkert, at vi skal have en bedre fungerende 

hjemmeside, der er mere eksterns rettet.  

 Der skal laves en grundig arbejdsbeskrivelse. 

Arbejdsgruppen finder en dato – hurtigst muligt. 

 Præsentation af oplæg til kommisorium. – flyttes til 

næste møde.  

 Hjemmeside og nyhedsbreve v/Mette 

a. Det er besluttet at fortsætte med vores 

hjemmesideudbyder et år endnu. Vores 



 

nuværende hjemmeside har flere funktioner 

end vi lige ved. Der kan forholdsvist hurtigt 

laves lidt nyt lay-out osv. Der holdes møde i 

kommunikationsgruppen hurtigst muligt. 

b. Nyhedsbreve sendes ud en gang om ugen – 

hvis der er nyheder nok ! 

Redaktionsgruppen (v/Sabine og Mia) - 
Status på redaktionelle møder og 
visioner. 

 Bladets fremtid – ny redaktion. Der er stadig kun 3 

nye redaktionsmedlemmer i øst og 2 i vest. Der 

laves et oplæg om bladets fremtid – i samarbejde 

med dem der har meldt sig til redaktionsgruppen.  

 Overdragelse fra gammel redaktion – Finn 

Lillethorup holder hånd i hanke med annoncører til 

de næste to blade 

 Plan for igangværende blad – kommer i juni.  

 Plan for kommende udgivelser i 2015 –Der kommer 

et blad i september (Sabine er tovholder) og et i 

december (Peter sørger for en tovholder). 

Vild Mad (Arbejdsgruppen v/Mia) - Kort 
orientering på status på aftaler. 

 Der er lavet en projektplan, hvor NVF kan komme 

med input. Blandt andet i forhold til vores 

deltagelse, økonomi, tidsplan osv. 

 Vi skal finde ud af hvad vores rolle er i det hele. 

Det er der usikkerhed om. 

Orientering om rabataftaler v/Bjarke - 
Aktuelle og fremtidige aftaler. 

 Pt. har vi 27 rabataftaler. Der er flere og flere 

virksomheder der kræver en personlig 

dokumentation. Der er 2 virksomheder der har 

opsagt aftalen, da den bliver brugt for lidt. 

 MAN KAN SELV PRINTE MEDLEMSKORT PÅ 

HJEMMESIDEN NÅR MAN ER LOGGET IND. 

Økonomi - Kort orientering v/Michael 
 

 Michael har nu overtaget kassererposten 100%. 

Ændring af grænserne for de regionale 
netværk – giver det mening? 

 Det Sjællandske/Bornholmske netværk er for stort. 
Måske skal det deles. Der eksisterer små lokale 
netværk – måske skal de styrkes? 

 Det sydjyske netværk er nærmest ikke-eksisterende.  

 Vi indsamler informationer frem til næste 
generalforsamling, hvor vi evt. kan tage en ændret 
grænsetegning op. 

 



 

Nedsættelse af arbejdsgruppe til 
drøftelse af interne honorarer i 
foreningen v/Peter. 

 Vi skal have diskuteret hvilke opgaver vi mener der 

skal gives honorar for – og senere skal diskuteres 

beløb. 

 Honorar-håndteringen tages op årligt på det sidste 

møde i december. 

Orienteringspunkter fra formanden (se 
bilag) 

 Indsigelse vedr ny knivlov: Der er på foreningens 

vegne, indsendt indsigelse vedr knivloven. I 

indsigelsen støtter vi op om indsatsen fra Danmarks 

Jægerforbund og Friluftsrådet. (bilag til dagsorden). 

 Danmarks Friluftskommune 2015: NV har indstillet 

Arne Bondo til fortsat at være foreningens 

juryrepræsentant i valget af Danmarks 

Friluftskommune. 

 Big Bang 2016: Der er drøftet en medvirken i FR 

Grønt Flag grønt skole. Evt med oplæg, workshop 

eller andet omkring natur-og friluftsliv. Konferencen 

afholdes 10.-11.marts 2016. Vi nedsætter en 

arbejdsgruppe til at tænke kreativt op til 

konferencen.  

 Deltagelse i Folkemødet på Bornholm: Det har 

desværre ikke været muligt at komme med på 

folkemødet –med stand –i år. Vi skal være ude 

tidligt i forhold til mødet 2016. Peter er –som 

formand –blevet inviteret med i en paneldiskussion 

af Ringkøbing Skjern Kommune, og er således 

tilstede på mødet. 

 Naturens Dag. Der er indledt samarbejde med 

Naturens Dag omkring mere synlighed i forbindelse 

med naturvejledernes deltagelse. Der er efterspurgt 

naturskoler/-vejledere der vil være ”præmie” i en 

konkurrence – har fået en del positive 

tilkendegivelser... 

 

Middelfart 08/06/2015 

 


