Referat Generalforsamling Foreningen Dansk Friluftsliv 15.4 2018
Tilstede: Terkel Berg Sørensen, Tejs Møller, Frank, Helle Lindahl Harthimmer, Kristian Jager Nykrog, Tanya
Uhnger Wünsche

1. Valg af dirigent og referent
Terkel er valgt som dirigent
Kristian er valgt som referent

Det konstateres at generalforsamlingen årsmødet er rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelses beretning fra forgangne år

Bestyrelsen måtte desværre sige farvel og tak til stærke og stabile kræfter i form af mangeårigt
bestyrelsesmedlem og bladredaktør Martin Johnsen, mangeårigt bestyrelsesmedlem og kasser Thea
Jakobsen, samt suppleant Svend Busk
Katrine Caspersen og Frank Thiel Schmidt vælges som nye bestyrelsesmedlem og bladredaktør.
Frank Thiel Schmidt og Katrine Caspersen udgør nu til sammen bladredaktionen.
Bladet får farver! Dette er sket ved et tidligere nummer i serien af nu 105 blade. Stor ros til bladet fra
medlemmer vi møder rundt omkring. Terkel siger at blad 104 og 105 uden tvivl er foreningens flotteste
blade.
Organisering har været i fokus i 2017 og der er blevet udarbejdet et årshjul, der kan give struktur på
bestyrelsesmøderne.
Der har været og er stadig fokus på at lette kasser posten og det øvrige bestyrelsesarbejde via køb af et nyt
medlemssystem.
Der er løbende afholdt bestyrelsesmøder hver 3. månes, samt holdt kontakt på mail.
Julemødet i november aflyses grundet manglende bestyrelses og medlemstilmelding.
Nytårskur d. 5. januar 2018 afholdes på Ryslinge Højskole - med en enig bestyrelse for en kursændring mod
et samlet formidlerforum i Danmark.
Der arbejdes frem mod at tage skridtet mod et samarbejde med Naturvejlederforeningen, Natur- og
kulturformidlerprofessionen samt evt. øvrige formidler og vejlederprofessioner der arbejder i natur og
friluftslivsfeltet.

3. Forelæggelse af regnskab fra forløbne år til godkendelse samt budget for kommende år

Foreningen har fået nyt kontonummer. PBS systemet gik ned og forventeligt har vi mistet en del
medlemmer på at folk ikke bare automatisk forbliver medlemmer via overførsel fra et kalenderår til det
næste. Der er ved at blive udsendt opkrævninger af kontingent for 2018. Det bliver interessant at se
hvor mange der ”genindmelder” sig.

Budget 2018 kan forventeligt se meget anderledes ud end andre år. Det skal være OBS punkt gennem
2018.

Friluftsrådet har omlagt udbetaling af drifttilskud fra 1. januar til 1. juli. Så effektivt har vi mistet ½ års
tilskud. Bestyrelsen har derfor vedtaget at udgive et blad mindre i 2018. Tanken om et bald med
temaet fra årets friluftskonference udgår hermed. Dansk Friluftsliv har ved en fejl ikke siddet med i
planlægningen af konferencen 2018, ligesom vi gjorde i 2016. Det er aftalt med styregruppen, konkret
Erik Mygind, at vi deltager i planlægning og afholdelse af kommende konference i 2020.

Generalforsamlingen godkender regnskab og budget under det fremlagte.

4. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent:
300 kr for almindeligt medlemskab.
600 kr for institutioner.

5. Behandling af evt. indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

Helle Harthimmer og Peter Scharling træder ud.

Tejs er på valg og modtager genvalg.

Frank, Katrine, Jesper og Tanya er ikke på valg.

Johanne Lybecker Christiani vil gerne stille op. Johanne vælges ind i bestyrelsen.

Kristian genopstiller som suppleant.

Helle træder ud efter 10 år og får en fin buket blomster for mangeårigt hårdt og konstruktivt arbejde i
friluftslivets ånd.

Bestyrelsen opfylder det minimumsantal af bestyrelsesposter der ifølge vedtægterne skal udfyldes. Dog
kunne vi godt bruge flere kræfter. Vi søger derfor alle løbende efter bestyrelsesmedlem(er) bredt.
Gerne en der ikke ligner os selv for meget på arbejds- og uddannelsesbaggrund. Gerne en som har lyst
til at byde ind i forhold til økonomi, praktisk organisatorisk eller hjemmeside/Facebook.

Bestyrelsen mangler forventeligt en ny næstformand og et menigt medlem. Bestyrelsen vil konstituere sig
på førstkommende bestyrelsesmøde. Det er dog allerede nu foreslået at Tejs tager en
næstformandspost i foreningen.

Foreningen er i overvejelser om at sekretær rolle kan flyde sammen med bladredaktør, webmaster og
kasser hvor det giver mening.

Bestyrelsen har tanker om at person(er) at spørge i forhold til den ledige bestyrelsespost, men er nok til at
køre videre.

7. Valg af suppleant

Kristian er valgt som suppleant

8. Valg af to revisorer

Thea Jacobsen og Mads Brodersen er genvalgt som revisorer.

9. Valg af revisorsuppleant

Vi har ingen revisorsuppleant. Og mangler det heller ikke.

10. Evt.
Vi skal lave et stykke papir til Jesper så han kan overtage Theas rolle i forhold til banken
Nye bestyrelsesmedlemmer skal underskrive tilladelse til at vores bank indhenter
oplysninger. Dette punkt er vigtigt til førstkommende bestyrelsesmøde.

Hvad skal der ske med foreningens historiske aktiver? F.eks. bladsamling.
Der skabes et overblik over arkivet. Der tages en kontakt til Erik Jegsen med henblik på
klarhed over hvad det er vi har liggende. Jesper er ansvarlig. T.o. har Terkel ligeledes en
komplet samling.

Foreningen har pt. Ingen økonomi. Tejs og Katrine har lovning på betalt deltagelse i
Friluftslivskonferencen 7.-8. maj. Tanya har ligeledes ansøgt foreningen om betalt deltagelse.

Frank påtager sig rollen at renskrive og systematisere post-its og noter fra årsmødet. Dette
overblik udsendes til bestyrelsen. Snarest muligt!

Bestyrelsen oplever at der er ”for meget mødelokale og provinspizza over
bestyrelsesarbejdet”. UD med bestyrelsen – på mødefronten. Det aftales at flere
bestyrelsesmøder holdes i friluftsregi og ikke mødelokale regi. Der inviteres til
bestyrelsesmøde mellem medio maj og medio juni, via doodle. Mødet afholdes i Tanyas
sommerhus, Tisvilde hegn. Søndag fra frokost samt hverdags aftner er i spil. Frank er doodle
ansvarlig.

Årshjul for mødedatoer 2018/19.

Vi skal sørge for at være repræsenteret til Friluftsrådets general forsamling 23.4.18. Deadline
for tilmelding er 16.4.18. Tejs er ansvarlig for at deltage eller finde deltager i
bestyrelse/medlemsskare. Evt. Johanne eller Frank?

Opsamlingsdokument Årsmøde 2018:

Årsmøde Dansk Friluftsliv 14.-15. April 2018 - opsamling
Foreningen Dansk Friluftsliv var i weekenden vært for en visionær fremtidsworkshop under overskriften,
Skal vi slå pjalterne sammen og følges ind i fremtiden, der havde til formål at agere startskuddet til et større
samlende fællesskab inden for foreninger og øvrige grupperinger der arbejder pædagogisk med formidling
og vejledning (og instruktion) indenfor natur- og friluftsliv i Danmark.
Weekenden bød på en spændende og oplysende vandretur i Gribskovs Parforcejagtlandskab med UNESCO
sitemanager Anders Kring Mortensen, tre visionære fremtidsworkshops hvor alle stemmer – i spændet fra
studerende til direktør – blev hørt, rigelige mængder snacks og lækre måltider i forårsskoven med fælles
bålmadlavning efter snit og snak princippet, kæmpemæssige bål og natlige bålsnakke, samt selvfølgelig
foreningens årlige generalforsamling med bl.a. foreningens stifter og æresmedlem Terkel Berg Sørensen
som deltager.
Foreningens medlemmer, bestyrelse, repræsentanter fra Naturvejlederforeningen, Natur- og
Kulturformidlerprofessionen samt Friluftsrådets direktion gik til procesarbejdet med iver og gejst, og
proceskonsulent Karin Skjøth ledte os på fornem vis gennem dagen, der var spækket med øvelser,
diskussioner, og arbejdet med konkrete kort- og langsigtede mål.
Weekenden bar generelt præg af fanstatisk stemning, positivisme omkring en fælles fremtid, og mange
gode bud på vejen videre. Weekenden igennem blev der fyldt farvede tanke-bolde i Plus og Minusbarometrene og årsmødet afsluttedes med et klart flertal for behovet for en styrket fælles indsats
fremadrettet.
Der blev slået stort brød op og talt om weekenden som en klart markeret start på en Friluftslivets 4. grønne
bølge hvor samarbejde, gensidig åbenhed, respekt for hinandens fagligheder skal styrke Danmarks
befolknings adgang til og oplevelser med en dybt forankret og bredt favnede naturforståelse og et alsidigt
friluftsliv. Fremtidige samarbejdsrelationer, muligheden for stå stærkere sammen, opgaven i at identificere
og respektere diverse professioners forskelle, skabe tydelighed og synlighed omkring forskellige
professioners kompetencer og særegenheder for på den måde at kunne udnytte hinandens potentialer til
fulde i fremtiden, var alle temaer der var oppe at vende på de tre fremtidsworkshops.
Vigtige nøgleord som det at huske vores professioners pionærånd, det at opruste større politisk slagkraft og
det at være en naturens, naturformidlingens og friluftslivets stemme var vigtige nøgleord for weekendens
workshops og dagsprogram, der på smukkeste vi knyttede bånd mellem fortiden og fremtiden.

Tak til alle der deltog og bidrog til Fremtidsworkshops og Årsmøde, tak for god ro og orden og NU skal vi så i
gang… Vi ses derude!

Mange hilsner,
Bestyrelsen i Dansk Friluftsliv
v/ Formand Tanya Uhnger Wünsche

