Bestyrelsesmøde – JNF
7. december 2020
Tilstede: Inga, Rikke, Birgitte, Amdi, Peter, Per, Tobias, Ole, Thomas, Lars
1. Valg af referent og input til dagsorden
a. Lars er referent
b. Peter har input vedr. økonomi og medlemstal
c. Inga har et input vedr. de grønne foreninger
2. Opfølgning på seminar
a. Opfølgning op redaktionsmedlemmer - Inga orienterer Jens M.’s om redaktionens
sammensætning og at han ikke er blevet del af redaktionen i denne omgang.
Vi skal tage pænt afsked med Jens Reddersen. Redaktionen/layout’eren har skrevet nogle
ord til Bladet.
Foreningen køber en lille ting til ham. Peter står for indkøb heraf.
b)

Logo: Den nye version er blevet rigtig flot! Stor ros til Rikke. Fint med foreningsnavn under.
Tilføjelse af ”Flora & Fauna” for at linke logo og forening mere tydeligt med bladet.
Nyhed om logo skal i nyhedsbrevet.
Skal der laves badges/merchandise med logoet for at identificere os til ture mm?
Ole sender skrifttype til Rikke, der laver et logo til badges.
Ole sørger for at hente tilbud hjem om badges og/eller overtræksvest.

3. Nytænkning efterår/forår (se tanker for seminaret)
Nye lokale corona restriktioner gælder frem til d. 3. januar (i første omgang) – landsdækkende
restriktioner gælder frem til d. 28. februar.
Vi satser på, at vi må mødes igen – i én eller anden form – fra foråret af.

4. Foråret program
Foredrag med Sussie Pagh d. 19. januar – kun 23 (ud af 70) billetter tilbage. Så er skal snart bestilles
billetter!
Der har været aflyst foredrag i løbet af 2020 – dem skal vi have på plakatten igen til 2021.
Når der skal ”sælges” billetter, så betaler foreningen 5 kr pr. billet + moms (dvs. med 70 billetter, så
bliver det 350 kr + moms). Det regning tager foreningen gladelig på sig for at afholde aktiviteter.
Foredrag om kragefugle (Susie Pagh) – d. 19. januar
Generalforsamling d. 4. marts – forslag om foredrag om Klægbanken ved Jens Tang og fuglene på
Klægbanken ved Thomas Breinballe? Peter kontakter
Hvilke foredrag skal vi ellers have på programmet til 2021?

Rejseforedrag til Mexico (Cecilie og Michael – Peter har kontakten) – 9. februar?
Sommerfuglemand (Emil Bjerregård – Tobias har kontakten) – 13. april?
Bynatur (Ninna Tofte – Tobias har kontakten)
Surtsey (Henning Assersen – Peter har kontakten
Ture
Flagermus i Daubjerg Kalkgruber v. Morten Elmeros – i marts – Peter har kontakten
Tur ved fussingsø v. Jan Højland – 24. april - Peter har kontakten
Træer og buske i knop v. Peter Wind - ??.?? Peter melder dato ud
Treldenæs – slut maj – onsdag d. 26. maj – Peter er tovholder
Geding-Kasted Mose v. Henriette Bjerregaard (kogræsserlaug) – 22. juni – kl 19.00 (Peter kontakter
Henriette)

5. Orientering fra følgegruppemøde – Moesgaard Vildskov (se bilag)
Inga har ikke kunne deltage i møde på grund af mistanke om corona.
Der er fremsendt foreløbigt referat fra mødet.
Det der har fyldt mest, har været interessent gennemgang.
Der har været efterspurgt medlemmer, der vil stille op og fremlægge deres holdning til
projektet – men der har ikke været folk, der har været villige til at dukke op.
Mulighed for at lave mindre videoer, hvor folk i stedet fremlægger deres holdninger igennem
det medie – men det har folk heller ikke været villig til.
Er der folk, der er villig til at stille op til åbne dialogmøder?
Der har været efterspurgt et klart formål med møderne i gruppen: Give mulighed for, at give
interessenterne kan mødes og snakke.
Der er behov for et stort borgermøde med politikere, embedsværk og folk, der ved noget.
Dét vil vi fra foreningen gerne stille op til.
Et 2-3 timer stort borgermøde faciliteret af en ordstyrer, der er inde i stoffet og som kan
guide borgere og brugere igennem processen.
Inga har talt med Sebastian Jonshøj for at nå frem til, hvem er det egentlig, at foreningerne
repræsenterer: De grønne foreninger har givet tilsagn til at lade sig repræsentere af DN og
JNF.
Kan man organisere de grønne foreninger i forhold til debat/dagsorden i det kommende
kommunalvalg?
Der er tilslutning til, at de grønne foreninger koordinerer i større grad – også med foreninger
udenfor museumskredsen. En lokal form for DGK? Det aarhusianske naturråd.
Der er tilslutning til et sådan udvalg fra bestyrelsens side. Tobias vil gerne prøve at stable
noget på benene – når han har afleveret Ph.D.
Det ville være godt med en fælles udmelding fra de grønne foreninger.

Der skal skrives en invitation. Hvem vil vi invitere? JNF påtager sig gerne værtskabet i
forbindelsen med et sådan møde.
Listen fastsættes i fællesskab. Invitation skal udformes.
Lars påbegynder en liste over foreninger, der skal inviteres.
Inga sender et udkast med en liste over de deltagerforeninger, som hun har kendskab til.
6. Flora og fauna
a. Stof til bladet – har vi fundet gamle artikler frem
Årsskriftet er trykt og sendt. 64 sider
Næste årsskrift november 2021.
4-5 artikler er undervejs (så der er noget undervejs).
Genbesøg af lokaliteter beskrevet i gamle artikler – vi må gerne melde ind med forslag.
7. Økonomi og medlemstal
Vi er godt polstret.
I forhold til medlemstal, så går udmelding i år ca. lige op med nye indmeldinger.
8. Grønne foreninger
Inga har holdt møde med de grønne foreninger knyttet til museet.
Givtig dialog mellem foreningerne.
Input til JNF’s arbejde i museets bestyrelse om det nye museum – da foreningerne ikke er
blevet inddraget som interessenter.
Der blev givet flere gode vinkler ind til, hvad foreningerne bidrager til overfor museet.
Ønske om opbevaringsplads. Adgang til mødelokaler. Adgang til auditorium.
Foreninger ønsker at give en fælles opbakning til renovering af Bio-X lokalerne. Foreninger vil
gerne – hvis museet ønsker det – står for at søge en pulje til dette. Inga har mødtes med Bo,
som oplyste, at museet lige nu overvejer, hvad der skal ske med BioX. Indtil det er på plads,
sætter vi sagen i bero.
Der er en Covid 19-pulje til aktiviteter (for ensomme), der har deadline d. 14. december. Det
er nok for snævert til, at vi kan nå at søge den.
9. Eventuelt
Inga informerer om arbejdet i og med museets bestyrelse.
Fælles temadage – der bliver ikke nogen i 2021.
10. Punkter til næste møde
a. 12. januar 2021
- Det Aarhusianske Naturråd
- JNFs markering af 100 års jubilæum for etablering af museet
- Budgettet
- Generalforsamlingen
- Hængepartier i forhold til kommende arrangementer
- Birgitte sørger for mad

