Referat fra NKU møde den 15. juni 2020 kl. 17.00 – 20.00
Afholdes i: Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg – lok. 3 – 4. sal
Deltagere
DH
Morten Brøgger
Kristine Madsen
LAF
Freja Holm
DA
Bo Degnbol – evt. via Skype
DFF
Jakob Heiberg
Netværk for Projektledere
Adriana Caznoch Kürten
Mick H. Have
Netværk for Haveentusiaster
Afbud
Økologisk Forum
Afbud
JA‐Nordjylland
Anne Marie Henriksen – via Skype
JA‐Sønderjylland
Birgitte Daaback – via Skype
Kirstine Lauridsen – via Skype
JA‐Husdyrbrugsgruppen
Afbud (ny bestyrelse – nyligt afholdt møde med JA)
JA‐Biotek
Afbud (ny bestyrelse – nyligt afholdt møde med JA)
JA‐Trekantområdet
Afbud
JA
Hans‐Henrik Jørgensen, formand JA = HHJ
Eva Roland Erichsen, næstformand JA og ordstyrer = ERE
Cathrine Norup, netværkskoordinator og referent = CN

1.

Velkommen v/Eva Roland Erichsen
Eva bød velkommen, og der var en kort præsentationsrunde ved alle deltagere.

2.

Genopfriskning af regler for tilskud v/Hans‐Henrik Jørgensen
Se fremsendt bilag.
HHJ præsenterede de økonomiske rammer ved JA’s netværksaktiviteter og gennemgik kort JA’s indsatsområder,
som meget gerne må være en rød tråd gennem netværks aktiviteterne. ERE efterlyste ideer til nye
indsatsområder, som kan sendes til CN, der vil videre formidle til JA’s bestyrelse. HHJ oplyste, at netværks
budget 2021 er budgetteret som i 2019 og 2020, men skal godkendes af JA’s bestyrelse i september 2020.
Bo Degnbol spørger til brugerbetaling? HHJ henviser til JA’s Midtvejsmøde, hvor der blev spurgt ind til emnet
brugerbetaling, og der er tilslutning til en vis brugerbetaling. Specielt ved deciderede kurser, kan der være en
forholdsvis høj brugerbetaling. Der afprøves pt. ”no show fee” ved webinarer, men det er administrativt tungt –
vi afprøver og samler erfaringer.

3.

Status netværksarrangementer 1. halvår v/Hans‐Henrik Jørgensen
a.

herunder de første forsøg med evaluering.
‐ Én evaluering med DH, hvor efter Corona satte en midlertidig stopper for JA’s netværksaktiviteter.

b. Netværk i Coronatiden. Har alt ligget stille?
‐ Ja, på nær ét arrangement i februar.
c.

Har nogle netværk overvejet eller afprøvet digitale mødeformer.
‐ DA vil afholde deres generalforsamling digitalt i september – skal dog finde en metode til
afstemninger – vil undersøge pensionskassens metode.

d.

Kan netværksaktiviteter være digitale?
‐ Flere netværk vil gerne afprøve digitale møder – DA afholder et webinar den 17. juni. Der er også enig
om, at det ikke er alle netværksarrangementer der egner sig til digital afholdelse, men en udbredelse
der, hvor det er muligt, er der stemning for at afprøve. HHJ orientere om, at meningerne i en evaluering
viste at medlemmerne i Jylland, synes digitale møder er fine og medlemmerne tæt på Sjælland mente,
at alle blot kan komme og deltage. Der er helt klart muligheder med, at flere deltagere rundt i landet
kan deltage. Til tider kan der arrangeres arrangementer med både fysisk og digital deltagelse. Det er
vigtigt, at have nok fra fx netværks bestyrelsen til digitale møder, så der også er styr på fx chat
funktionen.
Birgitte Daaback pointerede at ca. 1 times varighed er nok for et webinar. Freja Holm fortæller, at LAF
ønsker flere digitale møder, men ikke har kompetencerne, CN orienterede om de digitale muligheder,
som JA kan være behjælpelige med. HHJ bemærkede, at det var en noget underlig oplevelse, at læse
JA’s beretning op ved det digitale midtvejsmøde. JA samler diverse erfaringer med digitale møder ved
debatmøder, JA konferencer og midtvejsmøder. HHJ giver 3 råd til digital fremtoning: ”pæn og rolig
baggrund, lys i ansigt og ingen baggrundsstøj”. Birgitte Daaback sagde, at digitale møder er
”ligeværdige” møder forstået på den måde, at alle kan deltage på tværs af geografi og alle er på
samme niveau. HHJ efterlyser erfaringer med, hvad virker og hvad virker ikke!

e.

Engelsksprogede arrangementer ‐ har nogen prøvet det?
‐ Der har været et par arrangementer med engelske indlægsholdere, og det har fungeret fint, men der
er en udfordring med, at arrangementerne ikke er annonceret på engelsk. Morten Brøgger mener, at

det kan være svært at få fx en planteskoleejer til at afholde indlæg på
engelsk, men Mick H. Have siger, at det har de gode erfaringer med i
DSL.
4.

Status på økonomi v/Hans‐Henrik Jørgensen
Der kan ikke have været det store træk i foråret, det betyder, at der er gode rammer i 2. halvår, men vel
også, at nogle større arrangementer (Agronombal, eksempelvis) er udskudt.
Der har stort set ikke været udgifter i netværkene det første halvår 2020 kun til ét arrangement i regi af DH.

5.

Har der været omkostninger i forbindelse med aflysninger? v/Hans‐Henrik Jørgensen
Bo Degnbol/DA har stadig en uafklaret sag med deres generalforsamling og agronombal, hvor afholdelsesstedet
ønsker et forholdsvist stort beløb udbetalt – Bo Degnbol forhandler stadig med dem.

6.

Nyt JA‐Klimanetværk v/Cathrine Norup
JA’s nye netværk skulle have afholdt møde i marts, men det blev udsat på grund af Corona – nyt møde bliver i
august.

7.

"Merchandise" v/Hans‐Henrik Jørgensen
JA reklamemateriale ved netværksmøder, håndsprit, roll‐ups, JA‐hatte, brochurer etc. Hvad har JA, og hvad
har I brug for?
CN fremviste forskellige former for merchandise bl.a. også de håndsprit, som JA’s netværk har fået produceret
250 styk af. Der var en snak om, hvilke ting netværkene ønskede ud over håndsprit. Der er et ønske om en pæn
og lækker JA ”pin/badge” – CN undersøger mulighederne.

8.

Arrangementer 2. halvår v/Cathrine Norup
Planer og koordinering.
CN oplæste efterårets arrangementer og koordinerede. De respektive netværk bød ind undervejs med spørgsmål
og bemærkninger. Der var ros til netværkene fra HHJ – gode efterårs arrangementer – der er ønsker til
kommende arrangementer som fx: rewilding, biodiversitet og finansiering af klimatilpasning/grøn omstilling.

9.

Eventuelt v/Eva Roland Erichsen
Mødet sluttede lidt før tid, og der var ingen punkter til eventuelt. CN orienterede kort de nye deltagere om,
hvordan man søger tilskud fra NKU.
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