Generalforsamling 2022 i Naturvejledning Danmark
Pædagogisk Center
Dyrehavevej 108
6000 Kolding

Program
12:00

Alle mødes ved Pædagogisk Center.
Rune K. Lange og Co. byder velkommen og viser vej til Kolding Naturskole.
Grib en frokostsandwich til turen til og fra Naturskolen. Se beskrivelse af turen nedenfor.

14:00

Retur på Pædagogisk Center. Kaffe og kage.

14:30

Orientering om Naturvejlederuddannelsen

15:00

Generalforsamling
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
17:00

Velkomst v. formanden
Valg af dirigent og referent
Beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling
Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab
Præsentation af foreningens nye logo
Indkomne forslag
• Se vedlagte dokument
Valghandling
• Valg til formand
▪ Jakob Walløe Hansen (genopstiller)
• Valg til 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
▪ Søren Rafn (genopstiller)
▪ Christine Røllike Ditlefsen (genopstiller)
▪ 3 vakante pladser
• Valg til 2 suppleanter for 1 år
• Valg til 1 revisor
▪ Helle Marie Taastrøm (genopstiller)
• Valg til 2 revisor-suppleanter for 1 år
Debat om foreningens fremtidige arbejde
Godkendelse af budget for indeværende år samt godkendelse af budget og kontingent for
det efterfølgende år
Eventuelt

Farvel og tak for i dag

TILMELDING TIL ARRANGEMENTET SKAL SKE TIL FORMAND@NATUR-VEJLEDER.DK SENEST FREDAG 18/2, KL. 12.

Pædagogisk Center – Kolding Naturskole – Pædagogisk Center
Med udgangspunkt ved Pædagogisk Center, går vi ned til Klimaparken som er et nyanlagt klimasikringsanlæg fra 2019.
Klimapavillonen, som findes her, er et lille formidlingsrum/madpakkehus, hvorfra parken kan formidles og hvor
borgere kan nyde stedet. Anlægget er ekstremt blomsterfyldt om sommeren, da der er lagt ”engmåtter” ud på
arealet. Læs om det her: Klimatilpasning (kolding.dk).
Herfra fortsætter vi over til Marielundskoven, Koldings store bynære skov, som huser sjældne svampe. Her besøger vi
Naturskolen i Marielundskoven, som Kolding Naturskole administrerer og formidler fra. Naturskolen blev bygget i
1991 og har derfor formidlet natur til børn og voksne i Kolding gennem 30 år.
Marielundskoven, Koldings bynære skov (oplevkolding.dk)
Vi går videre rundt om Marielundssøen og finder trappen til ’Milepælsparken’, som går op omkring Kolding Sygehus.
Vi følger ’Milepælsparken’ tilbage til Pædagogisk Center.
Læs om Milepælsparken her: Designastronaut » Fra p-pladser til Milepælepark i Kolding.

