
Bestyrelsesmøde Vild med Rebild 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Vild med Rebild torsdag den 29.9. Kl. 18-21.   
 
Frivillige Centers Rebilds lokaler. 
 
Dagsorden:  Visionsseminar, hvor der er fokus på Vision, mål, målgrupper og aktiviteter. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. Janne vil være tovholder på visionsseminaret og Lene tage 
referat. 

2. Visionsseminar 
18.00 – 18.30 
 

Hvad vil vi i VMR. 
Vi arbejder med at formulere visionen for Vild med Rebild 
Forslag: 

1. Vi arbejder for at skabe en rig natur og fremme 
naturforståelsen i Rebild Kommune. 

2. Vi arbejder for at skabe, fremme forståelse for og kendskab 
til naturen i Rebild Kommune. 

3. Vi arbejder for at skabe mere biodiversitet og fremme 
naturforståelsen i Rebild Kommune. 

4. Vi arbejder for at ??? 
 
Resultat/beslutning: 
 

Vi arbejder for at skabe borgernær biodiversitet 
samt fremme forståelse for og kendskab til 
naturen gennem fællesskaber i Rebild Kommune 
 
 

18.30 – 19.00 Hvordan vil vi omsætte visionen konkret 
Mål 
Resultat/beslutning: 

Vi inddrager lokale borgere, erhverv, myndigheder og 
andre institutioner til at udbrede natur og biodiversitet 
på deres arealer ved at støtte, rådgive og facilitere 
projekter til etablering og vedligeholdelse af 
naturområder med henblik på selvstændig 
videreførelse. 
 
Vi bidrager til formidling af viden om og forståelse af 
betydning af natur og biodiversitet  
 

19.00 – 19.15 Mad – sandwich, vand og kaffe. 

19.15 – 19.55 Målgrupper: 



Bestyrelsesmøde Vild med Rebild 

 Hvem er vores målgrupper til at fremme vores mål? 
Brainstorm på whiteboard 
Resultat:  

 

19.55-20.45 Aktiviteter 
Hvilke aktiviteter skal vi fokusere på for at fremme vores mål? 
Brainstorm på whiteboard 

20.40-21.00 Øvrige punkter: 
3. Opdatering projekter. (Behandles kun hvis der er ønske om 

uddybning eller andre bemærkninger) 
Beslutning: Lenes arbejde opdeles i 3 dele: Janne arebjder 
med kommunikation, Anna med regnskaber og Merete et 
ugentligt møde med opdatering af projekter. Opdatering: 
aktivitetstilskud/lokaletilskud- Vores lokaletilskud afhænger 
af børnemedlemskaber som kræver meget. Beslutning: vi 
opsiger lokaler hos Frivilligecenter fra 31.12.22. Møder kan 
stadig bookes men kontorarbejdspladsen falder væk. 
 

4. Vild med Rebild pris _ se oplæg  
 
Beslutning: Den er indstillet. Birgitte og Henrik arbejder 
videre. Skal på dagsorden til GF. 
 
 

5. Kort evaluering af Naturmessen:  
 
Beslutning: God evaluering. Vi vil fortsat være med, hvis 
det bliver aktuelt igen. 
 

6. Deltagelse i frivillige messen 6.11. Dato for møde til 
forberedelse.  
 

Beslutning: Vi tager grejbanken, telte med, insekthoteller, 
Naturbingo, Malene laver natur-quiz. 
Anne, Kersten deltager. Malene hvis hun kan, Merete hvis 
de andre stande gør det muligt. 
 

7. Indkøb løg til medlemstilbud. 
 
Beslutning: Vi indkøber et mindre antal og tager dem med 
til messen 
 

8. Evt.  
  

 

 


