
                                                                                                Referat fra bestyrelsesmødet den 13.december 

Vi sagde pænt goddag til Naturstyrelsens nye skovrider – Annette og bestyrelsen præsenterede sig bordet 

rundt 

1) Godkendelse af referat 

2) Bestyrelsens sammensætning og fordeling: Annette fortsætter efter Bendt som ny formand  

Søren vil gerne inddrage bestyrelsen endnu mere inden og under møderne.  

Forslag til dagsorden sendes ikke kun til formanden til godkendelse, men til hele bestyrelsen for at 

få lejlighed til at få punkter på der ønskes drøftet. 

Søren spørger lederen af Ungdomsskolen om han vil være fluen på væggen under et 

bestyrelsesmøde for at få kvalificeret Sørens forhold til bestyrelsesarbejdet endnu bedre. 

3) Siden sidst: Deltagelse ved inspirations Bazar i Terndrup. Lars deltog også: en vidensbank 

præsentation, – overvejende positivt og Naturskolen deltager gerne hvert andet år, LCH har ikke 

været i udeskolen siden foråret og det er uvist om de ønsker at fortsætte – skolerne byder ind og 

Bavnebakken er kommet med i statistikken, Arbejdet med at få hjemmesiden up to date gik i stå da 

svampeturene startede, men fortsætter i januar, Der er opstået et begyndende samarbejde med 

Rebild Porten mht. at få de ansatte ud og se de steder de henviser turister til samt udlån af grej og 

tekster til div. Formidlingsopgaver. 

4) Klimaugerne: Naturskolen byder ind med et stort elbiltræf på bytorvet i Støvring lørdag den 3. juni, 

et par aftener med ladeløsninger/solceller, en aftentur gennem Brorstrup Kær for at se på den 

grønne omstilling/projekt solcellepark, fortovsastronomi fra januar, Påskeøen??? 

5) Outdoorteamet: Jette: Er ved at færdiggøre bogen med 12 aktiviteter børnene skal prøve inden de 

bliver teenagere. Der følges op med videoklip om de enkelte aktiviteter på en hjemmeside/utube 

side. Ud over smårettelser i teksten er det QR koderne og siden de linker til der skal færdiggøres. 

6) Arbejdet med outdoor video optag skal gøres mere enkelt og Søren vil gerne købe noget grej til 

opgaven: Lars præsenterede video optage grej til en mere problemfri optagelse. Søren kontakter 

Lars for at få indkøbt det rigtige optage grej 

7) Statistik for 2022: Annette foreslog en kolonne til det understøttende arbejde for at få det med i 

statistikken. Søren laver en kolonne, hvori antallet og hvem det er fremgår  

8) Regnskab 2022: En mindre forbrug på 77.046 pr.5/12 hvoraf 39.500,- er projektmidler der afventer 

et projekt. Mindreforbruget overføres til 2023 og er en buffer til de uforudsete udgifter til f.eks. 

bilreparationer. 

9) Bordet rundt: Jette: ved at få traditionerne på skolen på plads igen efter coronaen, uafklarede ting 

fylder, Lars: Uafklarede forhold med skolelukninger i området omkring Haverslev, Inger: 

ældrecenteret skal bygges om og der skæres ned til to dagcentre – terapien i Skørping lukker,  

Stefan: Kommunen skal ud at finde de midler der ikke kommer fra staten pga. af corona og krig i 

Ukraine. Derfor har det været nødvendigt at skære. 

Søren med en mere tværgående understøttende hjælp der giver mindre synlighed – et dilemma. 

Jens Erik: 3-4 arrangementer i turistforeningen hvert ½ år. Senest et juledekoration arrangement, 

hvor der ingen mødte op, nytårs traveturen i Nørager, nyt program efter nytår.  

Uffe: Tur til Tyskland for at kunne certificere Rebild Bakker ruten – arbejdet med Gravlev sø rundt 

ruten skal sættes i gang. 

Anette: Miljøministeriet er et forretningsministerium i dvale pga. den politiske situation. Så der er 

lukket ned for bl.a. brugerrådet 

10) Kontrakten for 2020 – 2022 evalueres: Evalueringen er i proces og Søren vedlægger den til næste 

møde. 

11) Evt: Datoer for møder i 2023: 18. april, 6.juni, 19.september, 12. december, svampetur 23. 

september 


