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JNF bestyrelsesseminar 2020 – referat 

 

Tilstedeværende: Amdi, Diana, Søren, Inga, Tobias, Thomas, Ole, Lars, Per, Peter og Birgitte 

Dirigent: Inga 

Referent: Lars  

 

1. Præsentation af tilstedeværende – bordet rundt 

-   

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelser af punkter til dagsordenen. Ændring af rækkefølge – referatet afspejler dermed ikke 

punkternes kronologiske rækkefølge.  

 

3. Flora og Fauna  

Redaktionen består af Thomas (zoologisk), Diana (botanisk), Søren (teknisk) og Ole (teknisk) for at 

gøre processerne mere smidige.  

Thomas overtager den ansvarshavende redaktørpost – og foreningen markerer Jens Reddersens 

afgang fra redaktionen på passende vis (Peter skriver nogle ord til årsskriftet/årshæftet). 

Der er ved at blive lagt sidste hånd på årsskriftet (årgang 125, 2020). I år fylder det 60-64 sider.  

Årshæftet skal fast udkomme november hvert år.  Forsidelayout bliver skiftet i forhold til de 

tidligere udgaver.  

Udover de videnskabelige artikler kommer årshæftet til at indeholde formandsberetning, 

arrangementsberetninger mm. Der bliver (måske) efterspurgt billeder til udgivelserne.  

Turbeskrivelser/ekskursionsbeskrivelser må gerne fokusere på det naturfaglige indhold.  

Giver det mening at genudgive tidligere artikler, men med en nutidig vinkling/beskrivelse hertil som 

indledning?  Generelt positiv stemning herom. Opfordring til at alle finder (mindst) én artikel, som 

de tænker er relevant at tage op hertil.   

Redaktionen efterlyser (som altid) videnskabelige artikler til bladet.  

Redaktionen har taget en beslutning om, at årshæftet kommer til at indeholde alle referencer og 

tabeller fra de artikler der bringes.  

Keywords kommer til at være på både dansk og engelsk.  

Der er i redaktionen delte holdninger om, hvorvidt sammendraget skal være på både dansk og 

engelsk og om der skal være en forfatterpræsentation i forbindelse hermed – redaktionen 

diskuterer videre.  

Mht. enkeltartikler så bliver der vedhæftet en reklame for foreningen, når de lægges på nettet.  

Søren undersøger om der er pligtaflevering på elektroniske artikler (burde der vel ikke være, når 

artiklerne også udgives fysisk som årshæfte). 

 

a. Manual 

i. Digitalisering af gamle numre – enkeltartikler, der er søgbare. Ansøgning (Lars) 
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ii. Udkast til sidefod, vandmærke og reklame for foreningen (Tobias)  

iii. Forfatterbeskrivelser 

iv. Trykke- og portoudgifter 

v. Referencer og tabeller – økonomi 

 

b. Nye medlemmer af redaktionen 

c. Årsskrift 

d. Andet 

 

4. Diskussion om logo  

Der er fremsendt forslag til nyt logo fra Rikke.  

Flotte forslag, men spørgsmålet er, om vi har behov for en proces, hvor vi får afklaret, hvad vores 

behov er i forbindelse med et logo?  

Er der behov for en strategi vedr. foreningens grafiske design?  

 

Valget er faldet på den stilistiske guldsmed, der også kan tolkes som en blomst. Her må logoet 

gerne rettes lidt til, så vingerne i højere grad kan tolkes som kronblade – og stregen må gerne være 

lidt tykkere, så logoet også fungerer i mindre størrelse. Foreningens navn skal skilles fra logoet, så 

de kan optræde separat fra hinanden. Når foreningens navn optræder sammen med logoet (fx 

under eller ved siden af logoet), så skal det skrives med samme skrifttype som titelskriften på Flora 

& Fauna-bladet.  

 

5. Nye aktiviteter 

Aktuelt: 

Pga. den nuværende Corona-situation, så aflyses de nuværende planlagte aktiviteter i oktober, 

november og december. Foredragene skydes til 2021 i stedet.  

 

Vi tager stilling til aktiviteter i januar og senere i 2021 efter nytår – eller når der kommer nye 

retningslinjer ud.  

Kommende aktiviteter: 

Rücken – arrangør (Malling turistbusser) tør ikke tage stilling til at arrangere noget på nuværende 

tidspunkt. I fald vi vil af sted, så må vi gøre det på egen hånd og vi skal selv arrangere evt. 

overnatning.  

Planlægning af (traditionelle) aktiviteter er pga. den corona-situationen svært. 

Kan man tænke anderledes?  

Bilsafari over walkie-talkie?  

Live-sending af foredrag via FB eller andre kanaler?  

Tobias melder sig gerne til at afprøve formatet med et online-foredrag evt. i løbet af november.  

Muligheden for at lave guide-feltture via fb-live sendinger? Lille Vildmose? Filsø? Stadil Fjord? (evt. 

med tilmelding)  
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Kan der laves ture, hvor folk deles op i mindre grupper på max 10 personer (9 deltagere + 1 guide)?  

6. Frokost 

- 

 

 

7. Evt. rundvisning på jagtslottet (v. Peter)  

- 

 

8. Facebook og andre sociale medier 

Vi fokuserer på Facebook som socialt medie.  

Skal der lægges en plan for hvordan vores side bruges?  

Er der aktivitet/engagement på vores side? Når vi slår arrangementer op, så deles de ind i relevante 

grupper.  

Vi skal (måske) være bedre til at dele vores opslag i andre grupper og på andre sider.  

Nyhedsbrevene skal måske omtales på siden.  

Opslag om steder folk kunne besøges – eller opfordre folk til at dele billeder fra steder de har 

besøgt.  

Reklame for foreningen (evt. som banner for siden).  

 

9. Orientering fra Naturhistorisk Museum 

Inga orienterer om status på museet.  

 

10. Kontakt til studerende (herunder Kulten)  

Kulten har udtrykt interesse, men er ikke vendt tilbage.  

Indtrykket er, at de har svært ved at se, hvad de skal bruge foreningen (JNF) til, da de selv 

arrangerer ture og aktiviteter i egen forening, men(!) spørgsmålet er, om JNF vil kunne aftage 

medlemmer efter folk stopper på studiet og dermed ikke længere er egnede som medlemmer af en 

studieorganisation.  

Kan der være en idé i at lave samarbejdsaktiviteter, da vi (JNF) har noget økonomi at byde ind med?  

En udfordring er, at mange unge enten er tiltrukket af mere spontane fællesskaber (der opstår og 

forsvinder) eller er relativt aktivistisk anlagt og derfor måske tiltrækkes mere af foreninger som De 

Unge Biodiversitetsambassadører eller Verdens Skove og her kan traditionelle foreninger (som JNF 

nok i højere grad er et udtryk for) have det svært.  

 

11. Moesgaard Skovene  

Aarhus Kommune har opstartet et projekt vedr. Moesgård Vildskov. 

Der er nedsat en projektgruppe (med Stine Rytter som projektleder) og en følgegruppe, Moesgaard 

Vildskov-kernegruppe, hvor Inga er blevet inviteret som formand for foreningen.  

Opstartsmøde med præsentation af projektet og gruppens medlemmer – sideløbende kører der et 

projekt med en supercykelsti, der skal forløbe gennem skoven.  

 

Der er forslag om forskellige personer, der eller kan/burde inviteres ind i kernegruppen: 

 - De unge biodiversitetsambassadører 

 - Verdens skove (Stine Tuxen eller Karsten Thomasen)  
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 - Tænketanken VILD (Andrea Oddershede) 

 - DOF Østjylland  

 - Dansk Botanisk Forening  

  - Foreningen til Svampekundskabens Fremme 

 - M.fl.  

 

Nyt møde om ca. 4 uger.  

 

Inga har foreslået at der inddrages mere (landbrugs)jord omkring skovene til projektet, men 

udmeldingen fra kommunen er, at det ikke umiddelbart kan lade sig gøre.  

Det giver dog mening at forfølge denne idé videre – om ikke andet kan områder udlægges til 

midlertidig natur indtil områderne skal bruges til andet (det giver uanset mening at stoppe 

landbrugsproduktionen i området).  

 

12. Nye mødedatoer 

 

Torsdag d. 26. november kl. 18.00 / 18.30 – Lars sørger for mad, Amdi drikkevarer 

Tirsdag d. 12. januar kl. 18.00 – Birgitte sørger for mad,  

Torsdag d. 4. marts kl. 19.00 (bestyrelsen mødes til mad kl. 17.30), foredrag efter GF – mad?  

 

Øvrige mødedatoer afventer generalforsamlingen.  

 

13. Eventuelt  


