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Dagsorden for Generalforsamling 2. februar 2018 i Københavner 

Netværket for Naturvejledere. 

Velkomst og præsentationsrunde (Nogen Nye?) 

Gennemført med succes 

 

Valg af Ordstyrer  

Mads Ellegaard   

 

Valg af referent  

Rasmus Dylov 

 

Nyt fra foreningen oplæg ved Jacob  

 En passende forstyrrelse fra FR, det er nye tider ift. tildeling af midler.  

 Højt driftstilskud fra Friluftsråder (FR) til Naturvejlederforeningen. Der er dog ikke penge til 

projekter. 

 Løntilskud udfases fra 2017, så det er slut med at søge til dette. 

 FR vil ikke være med til at betale for Naturvejlederforeningen. Dog starter der hold i 2018, 19 

og 20. Herefter slutter det som det er i dag. Naturvejlederforeningen – Det kan være ok at 

ryste posen, og tænke nyt – noget der arbejdes meget på fremover. Hvordan skal uddannelsen 

se ud fremover, der bliver gjort mange tanker? Inddrage partnere, funding mm.  

 Naturvejlederforeningen vil gerne overtage uddannelse+logo. FR har ikke sagt ja til hverken 

UGLE logo og uddannelsen, men der forhandles om overdragelse. Førhen fulgte Logoet dem 

der betaler for uddannelsen.  

 Det skal vælges ny formand på Årsmødet i maj på Livø, og de forskellige netværkene skal 

måske styrkes/ændres/fortsætte eller? 

 Foreningens identitet skal til revision – brydningstider - med mulighed for at tænke nyt.  

 Man må gerne melde sig ind i foreningens bestyrelse, de kan bruge de gode kræfter.  

 Der søges midler fra Nordeafonden, som støtter Krible Krable og Vild Mad i forvejen. 

 Uddannelsen giver 800.000 for et hold, og arbejdsgiver giver 600.000 kr. per hold. 

 Skovskolen er med i noget af arbejdet med uddannelsen videre frem, men kun i nogle dele. 

 Mulighed for refleksion og se indad – så en opfordring fra Thomas om at tænke nyt.  

 Der bliver nok nedsat arbejdsgrupper der arbejder med forskellige forhold i den videre 

udvikling –-> skriv til Jakob Jensen, fra Tårnby Naturskole, hvis man ønsker at deltage i det 

videre udviklingsarbejde på mail: jjn.ns.uk@taarnby.dk 

  

 

Valg af tovholder (Christian, Mia, Camilla og Helene Ønsker at trække sig som tovholdere) 

 Cecilie har sendt en vejledning til hvordan netværk kan laves – de opgaver der er i opgaven 

som tovholder. Se mail fra Cecilie d. 31/1-18. 

 Der er brug for ny(e) tovholdere. Mette Millner fra Ishøj overtager rollen. 

 Stort tak til De 4 tidligere tovholdere for indsatsen 

 Forslag er at netværket er placeret på en naturskole, så flere kan løfte opgaven og den 

pågældende chef give tid til det.  

 Opgaver kan være: Skriver til gamle netværksfolk om de stadig ønsker deltagelse. Spørger 

nye ugler om de vil være med i netværket. Der kommer også mail om folk der vil være med, 
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så opdateres listen (ca. 125 medlemmer, denne opdateres, så tallet justeres muligvis lidt nu).  

 Listen er for alle der har interesse. I bestyrelsen siger man/retningslinjer dog, at de regionale 

netværk er for medlemmer, og de faglige netværk for dem der har interesse uafhængigt af om 

man er medlem. Der holdes to møder et årsmøde og en sommerfest, samt løse arrangementer i 

løbet af året, folk byder ind med.  

 

Kort rundtur og præsentation af Brøndby Naturskole 

-Fin tur- 

 

 

Evaluering af Årskonferencen 2017 Oplæg ved Guilliano 

 Opsummering af Årskonferencens indhold. 

  Der blev leveret på det der skulle, og der vises fine billeder og historier fra dagene.  

 Der gav meget PR – dem vi mødte, tv (2 tv-aviser), radio (3 indslag), lokalaviser, indslag på 

S-tog skærmene. Stor ros bl.a. fra formanden ham selv.  

 Der var ingen deltagerevaluering  

 Hvidbogen – Jaris laver opdateringer, og Webuglen vil gerne havde den til at lægge op. 

Der skal navne på undertovholdere, så man fremover kan henvende sig, når der skal laves nye 

konferencer. 

 Cecilie sender link Mette (webugle og Rasmus Ref) til hvor Hvidbogen skal hen. 

 Økonomiske løb det rundt.   

 Ros til gennemførelsen, det at komme ud til folk i S-tog, Hovedbanegård og Københavns 

Midtby.  

 

 

Opsummering af året der gik 

 Leg - mere end bare sjov 6. marts, med netværket ’Naturen som social Løftestang’ og 

’Sundhedsnetværket’. Fuldt hus. Se legekompendium på Hjemmesiden under Naturen som 

social løftestang 

 Vil mad kursus 5. maj-afholdt 

 Sommerfest aflyst. 

 Snitte ERFA, Brøndby, i november afholdt. Det var mega godt! 

 Stress møde, aflyst 

 Botanisk have, aflyst 

 Årsmøde 2/2-18 i Brøndby, afholdt, ca. 35 deltagere 

 

Året der kommer 

 Til meldingen til Årskonferencen åbner medio februar – fortæller Webuglen 

 Johnny gården+Rude Skov Sommerfest/Vild mad - måske 1. juni - Vild mad kl. 14. og frem. 

Kl. 18 og frem holdes sommerfest. Der slagtes kaniner! En fusion af to arrangementer. 

Johnny er tovholder 

 Rikke fra Tårnby er tovholder – Tang, omami og vandmænd – ved Ole G Mouritzen – tang og 

smag i fokus. 

 Fiskebæk holder 22.-23 september holder for biologiforbundet bioblizz. 18.-19. april. Søren 

tovholder  

 Red Barnet holder konference om naturen og Sociale indsatser, ved Hindsgavl. Rasmus er 

tovholder. Konferencen er også omtalt på Red Barnets hjemmeside https://redbarnet.dk/vores-

https://redbarnet.dk/vores-arbejde/fattigdom-i-danmark/konference-om-natursocialtarbejde/
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arbejde/fattigdom-i-danmark/konference-om-natursocialtarbejde/ 

 Snittedag i Brøndby – massivt ønske fra netværket! Skal afklares med bestyrelsen. Det gør 

Anders. 

 Ønske om aftentur i Zoo – Leonora (tovholder) tager det op med ZOO-Boss. Hvis det bliver, 

er det i lavsæson. Skriver til Mette med dato.  

 

 Søges - Projektorienteret tilgang til naturen med børn – arbejde med innovation i naturen. 

Naturplejeprojekter for børn, ERFA fra andre naturvejledere. Ønske fra Thomas, Dorrit og 

Karen V. vil gerne hjælpe. 

 

 ERFA/kreadag fra småbørnsnetværket – holdes på Hindsgavl. 

 

 Se kalenderfunktion på natur-vejleder.dk her kommer arrangementer frem.  

 

 Årsmøde 2019 afholdes 1. februar på Quark Naturcenter. 

 

 

Evt. 

Johnny, jeres naturskole kan hedde: Bællegården (Mads forslag), Sniffegården, Flæskegården, 

Johnny-Gården  

 

Brøndby Naturskole  

Voldgaden 21 D 

2605 Brøndby 
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