
 

Referat 5.3.2015  
 

01: Opfølgning på opgaver 
- Kommunikationsmedarbejder: Helle Thorsen er ansat som kommunikationsmedarbejder i 

 perioden 1. marts 2015 – 1. marts 2018. 

 

KribleKrable 

 Bestyrelsen giver opbakning til at Michael, Peter og Rikke forsætter arbejdet omkring at 

finde projektleder. 

 Rikke har sendt en ansøgning til friluftsrådet om medfinansiering 

 Sabine, Michael og Bjarke bliver en del af en KribleKrable-sparringsgruppe med Rikke. 

 Budgetjusteringer i projektet kan foretages af formand, kasserer og projektleder i forening 

med hinanden. 

 

 

Bladredaktionen: 

 Sabine og Kirsten udarbejder en handlingsplan for en fremtidig bladredaktion som 

præsenteres på generalforsamling. Sabine kontakter Kirsten 

 

 

02: Årskonference 2015 

 Bjarke er ansvarlig for at årsberetningen kommer ud til medlemmer og samarbejdspartnere. 

 Der skal laves materiale til fremlæggelse af årsberetning med de mest markante sagde 

gennem året – Kriblekrable, ny kommunikationsmedarbejder m.m. Tommy udarbejder 

materiale til fremlæggelse. 

 De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal præsenteres på generalforsamlingen med navn og 

ansvarsområder 

 Jes Aagaard er dirigent 

 Mads Elgård er referent.  

 Der skal udsendes en tilrettet dagsorden med årsberetning og kandidater som opstiller med 

en kort profil. Tommy er ansvarlig.  

 Der skal sendes indbydelse til Naturvejledning Danmark. Peter og Tommy er ansvarlige.  

 

 

03: Bestyrelsens interne arbejde 
Honorar for bestyrelsesarbejde:  

 Der indgåes aftaler omkring honorering af medlemshåndtering, årskonferencehåndtering og 

bogholderifunktionen. Aftaler lægges underskrevne i dropbox. Honoreringsaftale med 

Kirsten Blicher Friis for webmasterhåndtering løber frem til 1. April 2015. 

 

 

04 Internationalt udvalg 

 Udvalgets budget er forsat 25.000 kr årligt. Internationalt Udvalg kan altid tage en dialog 

med foreningens bestyrelse om flere midler til International arbejde  hvis der er et specifikt 

udviklingsmål med arbejdet. 

 

05 Faglige netværk 

 Vedr. oprettelse af skolegruppe. Der skal tages kontakt til Sune fra Friluftsrådet at vi ønsker 

at skabe en platform for arbejdet med skolereformen. Peter tager kontakt. 

 



6. Orientering 

- Møde i naturvejledning Danmark 

- Tomas udarbejder et udkast til Naturstyrelsens årlige konferencedag. 

7.  

 

Næste møde:  

Brandbjerg Højskole kl. 14 d. 7.4.2015 

 

Første møde efter generalforsamlingen bliver et dagsmøde d. 30.4 fra kl. 9-19. Mødested kommer 

senere.  


