Referat

Referat af generalforsamling i Foreningen UdeskoleNet 19.4.2016
Nørre Vorupør, Nationalpark Thy
1.

Valg af dirigent

Rasmus Østerbye

2.

Godkendelse af dagsorden
http://www.skoven-iskolen.dk/m%C3%B8der/17-m%C3%B8de-iudeskolenet og valg af referent

Godkendt

Dorte Vind
Godkendt

a.

Bestyrelsens beretning, ved formanden
Karen Barfod

b.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret
regnskab, som på generalforsamlingen i
skriftlig form udleveres til de fremmødte.
Ved Lars Hansen. Fremlæggelse og
godkendelse af budget.

Godkendt

c.

Indkomne forslag.

Forslaget fra Karen Barfod blev vedtaget og
godkendt.

Ændring af vedtægterne (vedlagt), så der
fremover vælges en ”rullende” bestyrelse
med revisorer og suppleanter for to år, hvor
halvdelen vælges hvert andet år for at sikre
kontinuitet. Desuden er generalforsamlingen
skrevet ind så den følges med regnskabsåret
og afholdes om foråret (det er længe siden vi
vedtog det).
d.

Valg af: 1-5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart
efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
(Bestyrelsen består af op til ni medlemmer,
det vil sige der er plads til to mere).

e.

Valg af 1 revisor. Hvis foreningen ikke
benytter autoriseret revisor, skal der på
generalforsamlingen vælges 2 revisorer, for
to år og hvert andet år.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Suppleanter deltager først i bestyrelsens
møder, når de indtræder i bestyrelsen,
grundet andet medlems udgang (der skal
nyvælges to suppleanter, der er ikke nogen
nu). En for et år og en for to år.

På genvalg:
Karen Barfod (formand)

Genvalgte bestyrelsesmedlemmer
Karen Barfod (formand)
Franz Holmberg, Danmarks Jægerforbund
(Næstformand)
Lars Hansen (kasserer)
Laura Lundager, Professionshøjskolen Metropol
Genvalgt revisor
Rasmus Østerbye, Thorning Skole
Nyvalgt bestyrelsesmedlem
Birthe Bitsch Mogensen, SkoletjenesteNetværk,
Nyvalgt bestyrelsesmedlem - suppleant
Inge H. Christensen, Vestskovens Naturskole
Bestyrelsesmedlemmer – ikke på valg.
Dorte Vind, SkoletjenesteNetværk og MYRTHUE
– Natur, Kultur & Læring, Esbjerg Kommune
Hanne Sofie Schmidt, Kolding Kommune
Jan Wilkens Schmidt, Skolen i Virkeligheden

Referat
Franz Holmberg, Danmarks Jægerforbund
(Næstformand)
Lars Hansen (kasserer)
Laura Lundager, Professionshøjskolen
Metropol
Jan Wilkens Schmidt, Skolen i Virkeligheden,
udeskolelærer, jaws@fredensborg.dk
(suppleant). Indtrådt i stedet for Malene
Bendix)
Rasmus Østerbye (revisor)
Andre medlemmer nu:
Dorte Vind, Skoletjenestenetværket og
Esbjerg Kommune
Hanne Sofie Schmidt, naturvejleder, Kolding
Kommune
Claus Olesen (revisor), Valdemars slot

Genvalgt revisor
Claus Olesen, Børge Hinsch Fondens naturskole
på Valdemars Slot
Vi siger mange tak til Peter Bentsen og Jacob
Bahn for deres arbejde i bestyrelsen, og ikke
mindst til Malene Bendix for hendes store
arbejde som sekretær.

Ønsker ikke genvalg:
Peter Bentsen, Steno
Malene Bendix, Naturstyrelsen (ikke på valg
men udtrådt af bestyrelsen)
Jacob Bahn (ikke på valg men udtrådt af
bestyrelsen)
f.

Eventuelt.

Uddeling af Årets Udeskolepris til Erik Mygind
med ordene:
Er Udeskolens nestor i Danmark.
I 1999 var han med til at starte det store
forskningsprojekt, der for alvor satte gang i at
udbrede forståelsen for udeskole. Med et venligt
smil, og altid parat til at dele viden og erfaringer,
har Erik Mygind været med til at knytte forskning
og praksis sammen med stor respekt for begge
sider af samme sag. Gennem forskning,
vidensdeling og mange samarbejder har Erik
Mygind ikke alene lavet gedigen forskning, men
også skabt grundlaget for et bredt samarbejde
mellem rigtigt mange mennesker og
institutioner.
STORT tillykke til Erik Mygind!

