Bestyrelsesmøde – JNF
4 februar 2021
Tilstedeværende: Inga, Amdi, Ole, Peter, Birgitte, Rikke og Lars
Dagsorden:
1. Valg af referent og input til dagsorden
Referent: Lars
Dirigent: Inga
Input til dagsorden: Budgetforslag fra Peter
2 logo til badges.
Ole har hentet tilbud hjem på badges og overtræksvest.
Bred enighed om, at seneste version af vestene ser fine ud.
Tryk i sort/hvid – men kan ikke tåle vask.
Pris: v. 100 stk – 35/40 kr/stk
Ved mindre antal 55 kr/stk
Vi bestiller 25 stk.

Badges: 149,- pr 12 stk.
Vi bestiller 4 pakker af 12 stk

2. Arrangementer 2021 (se tanker for seminaret)
A. Forår/sommer - Skal vi tænke coronanyt?
Kan vi lave ture mere digitalt? Muligheden blev kort drøftet på seminaret, men håbet
var, at corona ville fortage sig – det har det ikke gjort.
Det er muligt, at vi til april må forsamles mere end 5 personer, når vi er udendørs.
Kan vi filme oplæggene og lægge dem online?
Enten som webinar eller online-live arrangement.
Der er stemning for at udsætte foredrag og oplæg til senere på året.
B. Museet blev grundlagt af foreningen for 100 år siden – hvordan markerer vi det, så vores
rolle bliver tydelig?
Foreningen vil gerne markere, at vi var med til at grundlægge foreningen for 100 år
siden.
Der må stå noget i gamle udgaver af Flora&Fauna, som fortæller historien om
foreningens/foreningernes rolle for museet.

Museet regner med at markere jubilæet, men afventer corona-situationen før de finder
ud af hvordan præcis. Der er endnu ikke sat en dato.
Evt. en gave, hvor der står noget om, den tilknytning og betydning som foreningen har
haft for museet. Det kunne være en skulptur udformet af Erling Mørch – Lars tager
kontakt til Erling og hører ham om muligheden. Der skal et skilt med foreningens logo og
baggrund for gaven på skulpturen- Vi afsætter 5.000 kroner til skulpturen.

C. Foråret program
Foredrag og ture
Se punkt A
D. Generalforsamling
Aafholdes online.
Lars undersøger mulighederne for at sende indkaldelse til teams (via link) ud til deltagere
af generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes uden foredrag – budget (og andre
bilag) sendes evt. ud til deltagerne forlods.
Deltagelse kræver tilmelding, så der kan sendes link (og bilag). Link til deltagelse
fremsendes igen dagen før møde.
Afholdes d. 4. marts kl. 19.00
Lars melder sig som ordstyrer for generalforsamlingen.
Ole modtager tilmeldinger til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal på hjemmesiden.

3. Det Aarhusianske Naturråd
Liste og invitation (Tobias, Lars og Inga)
Tobias og Inga snakker med DN, om vi skal grundlægge et Aarhusiansk Naturråd med eller uden DN.
Debatten om Moesgaard Vildskov har vist, at det er nødvendigt med et sådan råd for at
koreografere indsatsen i naturdebatten i Danmark.
Inga har foreslået Tobias, at han overtager Ingas plads i følgegruppen for Moesgaard Vildskov for at
styrke de faglige input. Tobias har takket ja.
Følgegruppen står dog stille pga. corona.
4. Flora og fauna
a. Stof til bladet
b. 4-5 artikler er undervejs
Én artikel om døgnfluer fra Højen Bæk er på vej. Derudover 4-5 yderligere artikler.
Så der er stof til det næste stykke tid.

Peter kontakter Søren Olsen for at høre, om han kan bidrage med viden om foreningens
rolle i forhold til museet (han har skrevet om det i forbindelse med bogen ”Kampen om
Danmarks Natur”).
5. Budget (Peter)
Peter gennemgår budgettet for 2021.
Mindre rettelser på baggrund af ovenstående punkter.
6. Inga informerer om arbejdet i og med museets bestyrelse.
7. Eventuelt
Udsendelse af Flora&Fauna: Vi er stoppet med at sende bladet til udlandet – og Peter foreslår, at vi
også fjernes foreninger som DJ, DOF m.fl. fra gratist-listen.
Vi planlæggerefterårets arrangementer og aktiviteter efter generalforsamlingen.
Samme aften som Generalforsamlingen afholder vi konstitueringsmøde og derefter et
bestyrelsesmøde.

8. Punkter til næste møde
Generalforsamlingen.
Kommende arrangementer.
Det Aarhusianske Naturråd

