Referat af ordinær generalforsamling
Lørdag d. 26. februar 2022, kl. 15:30 - 17:30
Afholdt på Pædagogisk Center, Dyrehavevej 108, 6000 Kolding
Ca. 50 deltagere

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og giver medlemmerne mulighed for at præge det
fremtidige arbejde. Bestyrelsen havde på forhånd opfordret alle medlemmer til at bidrage til og deltage i
den ordinære generalforsamling.
Dagsorden
01. Velkomst ved
formanden
02. Valg af dirigent og
referent
03. Beretning om
foreningens
virksomhed siden
sidste
generalforsamling

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen
Anders Bloksgaard Rathe blev valgt som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
Mads Ellegaard blev valgt som referent.
Bestyrelsen har før generalforsamlingen udsendt en skriftlig beretning sammen
med den endelige dagsorden og årsregnskab 2021 i nyhedsbrev og offentliggjort
den på naturvejlederforeningens hjemmeside, se også:
https://natur-vejleder.dk/generalforsamling2022/?fbclid=IwAR3_imJxRt8Hn72dvw2oXqoCILw2zXUx8NBHNvM1CyOgjILorb45T
IWo1pc
Jakob Walløe fremlagde beretningen (der også kan ses via dette link https://naturvejleder.dk/wp-content/uploads/2022/02/Aarsberetning-2021-NVL.pdf ):
Der blev fremhævet følgende nedslagspunkter:
• De to sidste år har det ikke været nemt i bestyrelsen, det har til tider
været svært og ja, der har været interne diskussioner.
• Der sadles ikke om ift. den vedtagne strategi, men rettes ind ift. den måde
der arbejdes på, prioriteringen af opgaver og deltagelse, fysisk/virtuel
mødeafholdelse – og i det hele taget kigget på det samlede
bestyrelsesarbejde.
• Der skal også kikkes på hvad det er vi som forening kan generere af
opgaver, med den økonomi der findes pt. – alt sammen i regi af den
vedtagne strategi.
• Hvilke opgaver skal løses internt og eksternt – og hvordan skal det gøres?
• Naturvejledning Danmark er involveret i to nye projekter:
- Nye veje til børns naturforståelse
- Skoven i Skolen
• Der er netop landet en ansøgning på 2 mio. fra Novo Nordisk Fonden til
projektet ”Dagtilbuddenes naturvidenskabsfestival” – det affødte
klapsalver i salen.
• Der arbejdes på en ny ansøgning på mere end 30 mio. til Novo Nordisk
Fonden om et nyt Krible Krable-projekt, som i givet fald vil blive den
største bevilling til et naturformidlingsprojekt.

•

Med plads til ansættelses af ca. to årsværk (aflønnet af forskellige
projekter) vil det samlede medarbejderantal komme op på 5 (inkl. Kari,
Eva og Lenette).

Til formandens beretning kom der følgende bemærkning:
Martin, Aalborg: Vil der kunne ske samarbejde ift. kursister mellem Skovskolens
uddannelse og vores egen uddannelse? Og vil Poul Hjulmann kunne tilknyttes til
vores egen uddannelse?
Eva Skytte: Nej, det vil ikke være muligt med samspil mellem vores og Skovskolens
uddannelse. Og ja, Poul er allerede sammen med Mette Aaskov, tilknyttet som
kursusledere på et af uddannelsens kurser.
Mia Lindegaard: Foreningen har brug for alle kræfter til at gøre reklame for
uddannelsen.
Mads Ellegaard: arbejdskultur og organisationsstruktur – kan der gives nogle ord
med på vejen om hvad det er der bliver ændret?
Jakob Walløe svarede:
- Flere online møder og flere udvalg der skal aflaste bestyrelsesmøderne
- Flere arbejdende udvalg – gerne mindre og effektivt arbejde i udvalg
Mads Ellegaard: kan bestyrelsen give nogle eksempler på hvordan vi som
medlemmer kan være med til at understøtte bestyrelsesarbejdet og deles i løftet
af forskellige opgaver. Hvor og hvordan har I brug for vores hjælp?
Jakob Walløe svarede:
Hjælp til f.eks. mentornetværk og til at få de regionale netværk, redaktionsgruppe
(f.eks. kunne det tænkes, at bladet ændres ift. nuværende struktur)
Mads Ellegaard: Bestyrelsen er snart arbejdsgivere for 5 ansatte og hvis der landes
en ny ansøgning på mere end 30 mio. – vil det måske blive flere. Det kan blive
svært for en frivillig bestyrelse. Vil der blive ansat en sekretariatsleder, som også
får personaleansvar?
Jakob Walløe svarede:
Bestemt kigget på en sekretariatslederfunktion og ikke mindst modellen for en
sådan ansats opgaver og ansvar, men en sekretariatsleder koster ret meget og det
skal også kunne finansieres ordentligt.
Dorthe Vind: Vil nye medarbejdere kunne ansættes andre steder end på
Ledreborg?
Jakob Walløe svarede: Ja, men kun hvis det sikres, at vedkommende får kolleger
rundt om sig.
Leif Sørensen: Vi skal kæmpe for at vi holder vores egen uddannelse og gerne
oprette to hold om året hvis der er brug for det.
Vi har et demokratisk underskud i foreningen, og derfor skal vi være opmærksom
på at få medlemmerne inddraget aktivt og være bedre til at kommunikere med
medlemmerne. Der bør sættes flere midler af til kommunikation. Og måske at
overveje frikøb af bestyrelsesmedlemmerne til arbejde.
Jakob Walløe svarede: Vi skal have noget fast, som er aflønnet af egne/frie midler
– det kunne f.eks. gøres ved at vi bliver flere medlemmer.
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Arne Bondo anerkendte varmt og inderligt bestyrelsen for den opgave, der løftes
og i det hele taget af foreningen.

04.
Regnskabsaflæggelse
og godkendelse af
regnskab
05. Præsentation af
foreningens nye logo
og snak om
foreningens
fremtidige arbejde
06. Indkomne forslag

Med disse bemærkninger blev beretningen vedtaget.
Jakob Walløe gennemgik regnskab for 2021 og konstaterede, at der nu er 396
betalende medlemmer!
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.
Jakob Walløe præsenterede det nye logo.
Uglen i forskellige farver kan anvendes af alle der har taget efteruddannelsen. Det
nye logo, er et foreningslogo som alle der gerne vil associeres med
naturvejledningen kan anvendes.
Der kommer snart en designmanual, som også beskriver hvor og hvordan logoerne
kan anvendes.
Der var indkommet et enkelt forslag: https://natur-vejleder.dk/wpcontent/uploads/2022/02/Bilag-punkt-6.pdf
Bestyrelsen anbefalede, at det var det samlede forslag der blev behandlet og at
der stemmes for forslaget, da det i vil understøtte det arbejde, der allerede er
påbegyndt iværksættelsen af.
•
•
•
•

06. Valg af formand,
bestyrelse,
suppleanter og
revisorer

Helle-Marie Taastrøm: En rigtig god idé, at en del af kontingentet kommer
ud og arbejde blandt medlemmerne – og godt det kan blive i netværkene
Terese Sandvei: Ift. de faglige netværk, kunne det være en mulighed for at
kvalificere egne projekter og anvende som en del af videndelingsopgaven
Sascha Ravn: Opfordring til at skrive og spørge i bestyrelsen om
økonomisk støtte
Kari Hald: I Krible Krable-projektet er der en pulje om videns og erfadeling,
det kan handle både om evaluering, didaktik og faglige sider. Måske kunne
det lade sig gøre, at Krible Krable kunne støtte regionale kurser om f.eks.
vidensdeling og metodik

Det samlede forslag blev godkendt af generalforsamlingen.
Valg til formand
Jakob Walløe Hansen blev med applaus valgt for de næste to år.
Valg til 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år:
Søren Rafn genopstiller for 2 år
Christine Røllike Ditlefsen genopstiller for 2 år
Thomas Brændgaard stiller op for 2 år
Louise H. Willumsen stiller op for 2 år
Ingen stiller op for 1 år
Søren, Christine, Thomas og Louise blev alle valgt for en 2-årig periode
Da der ikke blev valgt nogen for en 1-årig periode, har bestyrelsen mandat til
selvsupplering
Valg til 2 suppleanter for 1 år:
Anders Bloksgaard Rathe blev valgt for 1 år
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Den anden suppleantplads er stadig vakant
Valg til revisor
Helle Marie Taastrøm genopstiller og blev valgt for 2 år

07. Godkendelse af
budget for
indeværende år, samt
godkendelse af
budget og kontingent
for det efterfølgende
år

Valg til 2 revisor-suppleanter for 1 år
Dorrit Hansen og Leif Sørensen blev begge valgt for 1 år, med Dorrit som 1.
suppleant
Jakob Walløe gennemgik budgettet og der faldt følgende bemærkninger:
• Katharina Hejgaard: Hvad er omsætningen for at drive
naturvejlederuddannelsen?
Jakob Walløe svarede: ca. en mio. kr.
• Jakob Walløe supplerede: projekter og foreningens økonomi er adskilt, på
nær de ydelser som projekterne køber af foreningen i form af
administrationsomkostninger og andre indtægter.
• Mads Ellegaard: Ønske om en større pulje til udvalgsarbejde, så det
understøtter den indsats som generalforsamlingen stemte om under
punkt 6

Med de faldne bemærkninger og beslutning om, at bestyrelsen opjusterer beløbet
om udvalgsarbejde, godkendte generalforsamlingen budgettet for 2022 og 2023.
08. Eventuelt
• Årskonferencen 2022: Christine Røllike Ditlefsen orienterede om den
kommende årskonference og opfordrede til deltagelse
• Karen Stevnsbak: Er Vild mad faldet ud?
• Jakob Walløe svarede: Projektet arbejder på at finde midler til 3. periode
og Naturvejledning Danmark har tilkendegivet deltagerinteresse.
Jakob takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og forsamlingen kvitterede med store klapsalver.

Således opfattet,
Dato:

Dato:

Dirigent, Anders Bloksgaard Rathe

Referent, Mads Ellegaard Larsen

Formandsberetning 2021
https://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2022/02/Aarsberetning-2021-NVL.pdf
Krible Krable faglig årsrapport for 2021
https://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2022/02/Krible-Krable-faglig-rapport-2021.pdf
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--/-Før den formelle del af generalforsamlingen, orienterede Mia L. Pedersen og Eva Skytte om
Naturvejlederuddannelsen:
•
•
•
•
•
•

Uddannelsesrådet kunne på sigt omdannes til et ”advisory board” når opgaven er afsluttet ift.
etableringen af Naturvejlederuddannelsen i Naturvejledning Danmark.
Jakob orienterede om en ny partnerskabsaftale, der er indgået mellem Danske Nationalparker og
Naturvejledning Danmark. Kontrakten er underskrevet og det varer ikke længe, før nyheden
breakes nationalt.
Skræddersyede tilbud handler om, at foreningen tilbyder forskellige uddannelsesydelser ift.
eksterne aktører.
Der arbejdes på at inddrage de regionale netværk som mentorer/vejledere/opponenter ift. de
enkelte studerende og/eller studiegrupperne.
Forskellen mellem vores og Skovskolens naturvejlederuddannelsen blev drøftet.
Naturvejledning Danmark står stærkt med et netværk af mentorer – håber at mange vil melde sig.
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