
                                                                                                               Naturskolen den 14. december 2021 

Kære bestyrelse 

Tak for et konkret og meget hurtigt 50 minutters bestyrelsesmøde og tak til Lars med IT skærmbillede 
assistance. 
Inger nåede ikke at deltage, men sender en julehilsen med ønske om et godt nytår til Jer alle og siger tak for 
samarbejdet til Poul Erik 
Lotte sender også bestyrelsen en hilsen med et ønske om en god jul til Jer alle.  

Referat: 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
2) Siden sidst:  

 Klimauger i Sørup, hvor Naturskolen formidlede pindsvin og hvordan haveejerne får flere af 
dem i haverne – fint samarbejde med medarbejderne ved genbrugspladsen mht. at få 
materialer op af containeren og genbrugt til dagen 

 Klimamad i skoven: To søndage med madlavning, sankning/syltning/henkogning og en 
svampetur med tilmeldte deltagere. Ideen var at få lavet billeder til den kommende 
klimakogebog. Turene bliver udbudt igen i 2022 

 Lelauget er på vej til genopstandelse med en ny instruktør. En ung lenørd er i samarbejde 
med Vild med Rebild Projektet og Naturskolen understøtter projektet med viden, udlån af 
det legrej Naturskolen råder over samt stiller domænet lelaug.dk til rådighed hvis de vil 
lave noget hjemmeside. 

 Gruppen bag haveprojektet med at få mere natur ind i Skørpings haver har evalueret på de 
fire søndagstraveture i forskellige haver med forskelligt indhold: Fugle/kasser, 
insekter/sommerfugle, prydhaven, jordbund/planter, skovhaven/pindsvin. I 2022 tilbydes 
der et kreaværksted henvendt til de deltagere, der var med rundt i haverne. Der skal laves 
forskellige ting for at få mere natur ind i haverne. Midthimmerlands havekreds har 
henvendt sig for at vi laver det samme - bare i deres regi, hvor de sørger for alt det 
praktiske omkring arrangementerne, Vi stiller viden, ideer og haver til rådighed  – de sørger 
for tilmelding og kaffe - så vi arbejder videre i det samarbejde. 

 Centerchefen er rundt i praktik i institutionerne og har været med en tur i biografen til 
klimafilm om isbjørnen. Lotte kommer igen senere og skal med på tur i det fri. 

 Rebild Kommunes nye kommunaldirektør er på tur rundt i kommunens institutioner for at 
hilse på og opleve, hvad vi arbejder med og besøger ved samme lejlighed Naturstyrelsen. 
Der er aftalt en tur i Naturskole regi tirsdag den 25. januar. 

3) Bordet rundt:  
 Jette – skolelederne: orienterede om få lavet et tværfagligt møde fora fra forskellige forvaltninger 

på tværs af centrene i Rebild Kommune. Arbejdet udspringer af vores deltagelse i Outdoor summit i 
Fåborg tidligere på året, hvor temaet var, at få flere børn og unge udenfor. Indholdet er ikke på 
plads, men bedre udeskole, mere natur og outdoor liv er nogle af de spor gruppen arbejder med. 

 Lars - daginstitutionerne: Coronaen fylder igen meget i institutionerne. Nyt projekt i samarbejde 
med dagplejen, hvor der skal afprøves ting i naturen inden det skal bredes ud i kommunen. 

 Jens Erik - turistforeningen: Julemarked aflyst, nytårs travetur er usikker pga. situationen, et nyt tur 
program for 2022 er på vej. 



 Poul Erik – politiker: Stopper til nytår og der kommer en ny politisk repræsentant fra venstre 
                                                                                                                                                                            

 Tina – lærerne: Corona fylder igen meget. Eleverne er sendt hjem til hjemmeundervisning indtil 5. 
januar. Især eleverne fra 5. kl. og nedad, der ikke er vaccineret, betyder højt smittetal og få elever i 
klasserne. Der testes 2 gange om ugen. 

 Uffe: Naturfilmsfestivalen den 30. oktober kunne godt bruge flere deltagere, men med tilskud fra 
bl.a. kulturrådet hænger økonomien sammen. Der var to skoleforestillinger i Rebild Kommune og 
med Frederikshavn kommune har 3 – 350 elever set natur/klimafilm.                                                    
Uffe har i samarbejdet med Arden skole lavet en rigere natur ved den gamle cirkusplads. Søren 
deltager gerne i en rundvisning til foråret – er der flere der vil med kommer der et bud ud om det 
inden. 

4) Regnskab:  
Viser et mindre forbrug som bunder i et lavere aktivitetsniveau på grund af coronaen.                     
Der mangler dog en månedsløn samt indkøb af nogle nye materialer til afløsning af nedslidte.       
Der er indkøbt en el robot plæneklipper til afløsning af rideren, en el ladcykel til ture i skoven med 
kun lidt grej, og en ny el kædesav til afløsning af den gamle slidte fossilsav.                         
Projektmidlerne er ønsket overført på samme konto i det nye regnskab 2022 

5) Naturnationalparker:  
Bendt orienterede om planerne for 15 naturnationalparker, hvoraf de 10 mangler.                    
Statens del af Rold Skov er blandt de 21, der er i spil til at blive ny naturnationalpark.                       
Der er afholdt en høringstur i skoven med flere hundrede deltagere. Efterfølgende er der 
indkommet 50 høringssvar med 7 positive og 43 svar imod planerne - bl.a. fra Rebild Kommune, der 
beder sig fritaget og i stedet arbejder på et større sammenhængende naturprojekt i Gravlev Ådal. 

6) Evt: Forslag til møde datoer i 2022: 
Den 12. april, den 14. juni, 20 september – alle tirsdage og kl. 19.00 
 
Tak for samarbejdet og Jeres tid i 2021 og jeg vil her til sidst ønske Jer en glædelig jul og et godt 
nytår 
Vi ses i 2022                                                                                                  Søren 
 

 
 

 
 


