Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 28/8 2022 kl. 20-21.30 (Virtuelt)
Mødeleder: Jakob Walløe Hansen (formand)
Deltagere (Bestyrelsen): Jakob Walløe Hansen (formand), Franz Holmberg (næstformand), Mia
Lindegaard Pedersen, Louise Villumsen, Christine Ditlefsen, Thomas Brændgaard,
Deltagere (Sekretariatet): Jakob Simonsen (referent)
Ikke til stede: Bodil Espersen, Søren Rafn, Anders Rathe

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt godkendelse af dagsorden (5 min.)
Referatet er tidligere godkendt. Dagsorden blev godkendt

2. Korte orienteringer
2.1 Formanden (Jakob W.)
Jakob W. bød velkommen og reflekterede kort over at det var længe siden sidste
møde. Nu er der en ny situation, hvor bestyrelsen har samspil med et noget større
sekretariat end før med seks ansatte.
2.2 Sekretariatet (Jakob S.)
- Sekretariatets drift/øvrigt
Sekretariatet er ved at konsolidere sig. Indretningen skrider frem, og de nye ansatte er
allerede faldet godt til, og gør det rigtig godt. Der har været fuld bemanding 2-3 dage
om ugen i august – det gør at der er liv og vi kan supplere hinanden.
- Status for igangværende projekter
Krible Krable er i fuld gang/fokus på afslutning af 3.0. Der har desuden været brugt
kræfter på KK 3.5 (2023), som skal ansøges inden 7/9.
Mikro Science Festival: 500 tilmeldte, festivalkit udsendt
Nye Veje til naturforståelse + Fler’ Børn Mer’ Natur: Samkøres med fælles
metodegrundlag. Der udestår en dialog med Friluftsrådet om budgettilretning p.g.a.
manglende finansiering (1,7 mio bevilget, budgettet er på 2,0 mio. Kr.) Pilotforløb
forventes udrullet fra jan ‘23
Eva S. har bolden mht. Projekt m. Depressionsforeningen
Der er kontakt til SDU vedr. “Søer i Fritiden” - evt. indtager NVDK en ny rolle? Dog et
mindre projekt med få midler til NVDK.
- KribleKrable 3.5 Ansøgning til NovoNordisk Fonden
Torben Stenstrup har lavet en omfangsrig projektbeskrivelse som er sendt til
bestyrelsen. Der kan gives feedback til Torben t.o.m. onsdag d. 1/9

2.3 Uddannelsesudvalg (Mia/Søren)
Budgetmæssigt er uddannelse/kurser fint kørende. Der lægges op til en prisstigning jfr
pristalsindex. Udvalget har haft en værdidrøftelse som føder ind i en brandingproces
som skal hjælpe til at positionere uddannelsen.

2.4 WebUgle (Thomas B.)
Der er problemer med udsendelse af mail fra medlemssystemet – det bør være en
formssag, men kræver at Danny agerer. Thomas rykker snarest!
Bestyrelsen efterlyser et mere konkret aftalegrundlag.

3. Sager
3.1 Samspil mellem bestyrelse og sekretariat (Jakob W., Jakob S.)
Jakob S. peger på, at organisationen kan trimmes mht. Bestyrelsens rolle og samspillet
med sekretariatet. Mange kompetencer om bordet, men begrænset tid, når man er
frivillig og har en primær arbejdsmæssig forpligtelse andetsteds.
-> Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet udfærdiger et oplæg til drøftelse på
bestyrelsesseminaret d. 19/20. september
3.2 Organisering af medlemsrettet kommunikation (Franz)
Kommunikationen til medlemmerne opleves ikke som tilstrækkelig - blandt andet er
der ikke fundet et dueligt alternativ til Naturvejlederbladet.
-> Bestyrelsen drøfter situationen på seminar d. 19/20. september
Det blev bragt i forslag at genudgive tidligere artikler i digitalt format for at starte et
sted. Tidligere artikler er dog ikke skrevet til digital udgivelse.
Mia tager kontakt til Rasmus <?> snarest, men er optaget de kommende 2 uger.
Emnet vil blive taget op på seminar d. 19/20. september
3.3 Besøg hos de regionale netværk vinter 2022-23
Sekretariatet har kontaktet de regionale netværk mhp. besøg hen over vinteren.
Sekretariatet vil melde ud når der ligger mødedatoer mhp. Deltagelse fra enkelte
bestyrelsesmedlemmer, afhængig af geografi og plads i kalenderen.
Bestyrelsen vil gerne deltage/være mere synlige overfor såvel regionale som faglige
netværk. Netværk vil blive opfordret til at invitere bestyrelsesrepræsentanter til deres
møder.

3.4 Deltagelse i Nordisk Netværk (Orientering)
NVDKs sekretariat deltager i Nordisk Netværksmøde 22.-24. november. (NVDKs
bestyrelse har møde d. 23/11)
Sekretariatet deltager v. Eva og Jakob S. Mette spørges om hun deltager, evt. delvist i
rolle som "bindeled” mellem netværk og sekretariat. Der bør også koordineres med
Poul Hjulmand, da han tidligere har deltaget – og der kun er 3 pladser til danske
deltagere.
3.5 Møde med MAD om fortsættelse af Vild Mad (Franz)
Mia: Møde med MAD. Vild Mad har et pilotprojekt i støbeskeen med restaurantskolen, hvor NVDK kun har en mindre rolle, potentielt som underleverandør.
Forventer at NVDK vil blive inviteret ind som partner når projektet bliver fuldskaleret.
Der er møde d. 15. september

4. Emner til bestyrelsens seminar d. 19. og 20. september 2022
Bestyrelsen kommenterede de emner, som sekretariatet havde bragt i forslag (jfr.
Bilag til pkt. 4)
Franz og Jakob S. laver udkast til program med forslag til tovholdere for de enkelte
emner, og sender til bestyrelsens kommentar senest d. 1/9

5. Eventuelt
Christine: Der kan komme henvendelse vedr. tildeling fra en non-profit pulje “Green <?>”
Jakob S.: Der er en ide på vej om et projekt, rettet mod for udskolingen. Evt. kan
Friluftsrådet ansøges pr. 15/9. Bestyrelsen modtager et pitch inden 3/9 såfremt det
vurderes at potentialet er stort nok.
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