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Til bestyrelsen for Naturvejledning Danmark
Først og fremmest tak til såvel gamle, som nye medlemmer af bestyrelsen for det arbejde I
ligger i foreningen, jeres indsats er med til at skabe gode forhold for Naturvejledning og
naturvejledere rundt om i det ganske land.
Hermed følger et forslag der ønskes behandlet på foreningens generalforsamling 2022. Med
forslaget håber vi på at bestyrelses gode arbejde i endnu højere grad bliver synligt og til fordel
for, synes vi foreningens vigtigste del, medlemmerne.
Netværkene er et vigtigt mødested mellem bestyrelse, forening og medlemmer. Der er pt i alt 7
regionale og 14 faglige netværk i foreningen. Med følgende konkrete forslag håber vi at bringe
fokus på det arbejde der gøres i de forskellige netværk, på rollen som tovholder og samarbejdet
mellem netværk og bestyrelse.
Vi ønsker at følgende forslag behandles samlet:
•
•

•

At arbejdet med at støtte og vejlede nye som gamle netværk bliver et fokuspunkt for den
nye bestyrelse.
At der i bestyrelsen udnævnes en kontaktperson og netværksansvarlig, som tovholder
på ovenstående dagsorden og bindeled mellem bestyrelse og øvrige faglige og
regionale netværkstovholdere.
At der afsættes en separat pulje til netværksfremmende projekter for og i de forskellige
netværk. Hvor det gøres synligt, hvordan, hvem, hvor meget og til hvad der kan søges
midler i puljen.

I det tilfælde at ovenstående ikke vedtages ønsker, vi at der tages stilling til de enkelte punkter
separat:
1. At arbejdet med at støtte og vejlede nye som gamle netværk bliver et fokuspunkt for den
nye bestyrelse.
2. At der i bestyrelsen udnævnes en kontaktperson og netværksansvarlig, som tovholder
på ovenstående dagsorden og bindeled mellem bestyrelse og øvrige faglige og
regionale netværkstovholdere.
3. At der afsættes en separat pulje til netværksfremmende projekter for og i de forskellige
netværk. Hvor det gøres synligt, hvordan, hvem, hvor meget og til hvad der kan søges
midler i puljen.
Med ønske om en god generalforsamling fra fire medlemmer af det Midt/Vestjyske regionale
netværk:
Ane Langebjerg Lassen (tovholder for det Biologifaglige netværk, medlem af Skolenetværket)
Vibe Winckles (medlem af det Kulturhistoriske netværk og Skolenetværket)
Janni Wedderkopp (medlem af det Kulturhistoriske netværk)
Michael Winther (medlem af det Biologifaglige netværk og Småbørnsnetværket)

