Referat af generalforsamling i Foreningen UdeskoleNet
ved forårsmødet 15. maj 2017 på Karpenhøj
1. Valg af dirigent.
Rasmus Østerbye blev valgt
2. Godkendelse af referent.
Dorte Vind blev valgt
3. Bestyrelsens beretning - ved formand Karen Barfod.
Nu går vi ind i UdeskoleNets andet årti. I vores levetid er udeskole vokset fra at være en upåagtet
græsrodsmetode til at blive en offentligt støttet og ministerielt anerkendt skoleform med de
fordele, og de begrænsninger, det har medført.
Samtidigt er forskningen omkring udeskole ’eksploderet’, både med hensyn til effekt-målinger på
eleverne, og med hensyn til didaktik og pædagogik.
I UdeskoleNet har vi i år afholdt to møder – dels sidste forårsmøde i Vorupøre hvor vi gik på
stranden i stormen, lavede dilemmaspil og fiskefrikadeller, og dels mødet på Stevns, hvor vi var
nede i de stadigt næsten-hemmelige koldkrigsbunkere, hørte Arne Jordets jubilæumsforelæsning
og lærte om klint og kridt. Fascinerende og mageløst.
Vi har også i 2016 uddelt to priser, en til Erik Mygind og en ærespris til Arne N Jordet. Lige om lidt
uddeler vi så Udeskoleprisen 2017.
Som noget nyt har vi sendt et julebrev til dem af jer, hvis mailadresser vi kunne finde. Tror I det er
OK at vi sender ud til dem der har været til møderne og hvis adresser vi så har? Dels for at fortælle
om hvad der sker på udeskolefronten, og dels for at minde jer om at melde jer ind, hvis I stadig vil
være medlemmer. Vi har i bestyrelsen fastholdt beslutningen om, at man aktivt skal melde sig ind i
foreningen.
Der er nu 550 medlemmer på facebook, og det er blevet vores primære kommunikationskanal.
I år har vi indgået et tættere samarbejde med uddannelsen af Udeskolevejledere, så der har været
repræsentanter på tre af udeskolevejlederkurserne og fortælle udeskole og om foreningen.
Sidste år fik VIA og UdeskoleNet bevilget penge til at få lavet en film om udeskole. Den er
Filmkompagniet ved Marianne Rasmussen i fuld gang med. Den følger tre klasser – en
indskolingsklasse, en mellemtrinsklasse og en overbygningsklasse på tre forskellige skoler i tre
forskellige fag på en udeskoledag, og viser i praksis hvordan god udeskole kan gennemføres. Den er
beregnet til lærere og pædagoger, og UdeskoleNets bestyrelse er involveret i indholdet og formen.
Vi glæder os og håber det bliver godt, der er premiere den 4. oktober til TEACHOUT og Udvikling af
Udeskolekonferencen i Aarhus.
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

Kasserer Jan Wilkens fremlagde kort regnskabet, som revisor Rasmus Østerby har godkendt.
Vi har lidt penge ”på bogen” i størrelsesordenen 15.000 kr. Det har vi også brug for, da der løbende
er udgifter til fx kørsel til bestyrelsesmøder og betaling af oplægsholdere.
Der blev spurgt til antallet af medlemmer? Vi er cirka 100. Nogle af medlemskaberne er
institutionsmedlemmer, som giver mulighed for at komme 3 personer, der ikke behøver at være de
samme hver gang.
5. Indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogle forslag
6. Valg af: 1-5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen inden generalforsamlingen:
Karen Barfod (formand), Lars Hansen (næstformand), Dorte Vind (sekretær) Jan Wilkens (kasserer) Franz
Holmgreen, Laura Lundager, Birthe Bitsch Mogensen. Hanne Sofie Schmidt (udtrådt) – Inge Christensen er
trådt ind som suppleant.
STOR TAK til Fie (Hanne Sofie Schmidt) for hendes arbejde i bestyrelsen.
Ikke på valg:
Karen Barfod (formand), Lars Hansen (næstformand), Franz Holmgreen, Laura Lundager
Birthe Bitsch Mogensen
På valg:
Dorte Vind (sekretær) modtager genvalg, Jan Wilkens (kasserer) modtager genvalg, Inge Christensen, som
er indtrådt som suppleant, stiller op.
Andre der stille op til valg til bestyrelsen
Rasmus Østerby stiller op til valg som suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen er nu efter generalforsamlingen
Karen Barfod (formand?), Lars Hansen (næstformand?), Dorte Vind (sekretær?) Jan Wilkens (kasserer?)
Franz Holmgreen, Laura Lundager, Birthe Bitsch Mogensen, Inge Christensen. Bestyrelsen vil konstituerer
efter generalforsamlingen.
7. Valg af en revisor. Hvis foreningen ikke benytter autoriseret revisor, skal der på generalforsamlingen
vælges to revisorer, der vælges for to år og hver andet år.
Claus fra Valdemar Slot stopper. Tak til Claus for hans revisorarbejde. Rasmus Østerbye fortsætter et år til
og nyvalgt blev Mette Nørskov.

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanter vælges for to år, en hvert andet år. Suppleanter deltager
først i bestyrelsens møder, når de indtræder i bestyrelsen, grundet andet medlems udgang.
Da Inge Christensen er indtrådt i bestyrelsen, blev Rasmus Østerby valgt som suppleant.
9. Eventuelt.
Næste møde er 5. september 2017 på Skovshoved Skole. Glæd jer…..
Maj 2017
Dorte Vind

