Referat NKU møde den 8. december 2020 – via Skype
Deltagere:
DFF
Peter Hedegaard
DA
Bo Degnbol
Kjell Klemmensen
LAF
Nina Mårtensson
Freja Holm Brandt
DH
Morten Brøgger
Kristine Madsen
JA‐Nordjylland
Helle Hostrup
Anne Marie Henriksen
JA‐Sønderjylland
Kirstine Lauridsen
Birgitte Wiedemann Daabeck
JA‐Trekantområdet – måske
Jens Erik Rasmussen
Netværk for Haveentusiaster,
Hans Ove Pedersen
JA
Hans‐Henrik Jørgensen, formand JA
Eva Roland Erichsen, næstformand JA og ordstyrer
Cathrine Norup, netværkskoordinator og referent

1.

Velkommen
Eva Roland Erichsen bød velkommen til alle deltagerne.

2.

Præsentation af de faglige fokusområder fra repræsentantskabsmødet
Eva Roland Erichsen præsenterede bestyrelsens fokusområder for 2021 og gennemgik dem.
Hans‐Henrik Jørgensen tilføjede, at JA’s debatmøder og JA Aktuelt følger fokusområderne, men
at JA’s netværk ikke på samme måde er ”underlagt” fokusområderne. Netværkene har deres
forskellige fagligheder, som de kan byde ind med på arrangementerne. Dog må fokusområderne
gerne afspejles i de arrangementer, hvor det er muligt eller benyttes som en inspirationskilde.

Hans‐Henrik Jørgensen uddybede endvidere, at PU har fået ny formand – Bo Degnbol,
bestyrelsesformand i agronomforeningen – som er velkendt med netværk og netværksarbejde ‐
sammen med PU skal arbejde med JA’s faglige områder, og at de studerende med fx
merchandise etc. nu ligger som opgave i sekretariatet.
3.

"Best‐practise" med virtuelle arrangementer (erfaringsudveksling)
Agronomforeningen ved/Bo Degnbol har afholdt deres første webinar i juni og erfaringen er, at
det fungerer fint med ca. 20‐30 minutter til fagligt oplæg/foredrag og efterfølgende ca. 30‐45
minutter med debat/spørgsmål. Det må ikke blive for langt og ikke kun ”en‐vejs‐
kommunikation”.
DFF ved/Peter Hedegaard fortalte om god erfaring med at involvere deltagerne med fx en quizz
eller spørgsmål, som involverer deltagerne undervejs.
Agronomforeningen ved/Kjell Klemmensen pointerede, at det rigtig gode ved webinarerne er, at
alle medlemmer har mulighed for at deltage på lige fod. Ca. 1½ times varighed er passende.
Eva Roland Erichsen efterlyser brugbare tips til afholdelse af arrangementer:
‐ mødeleder kan åbne/slukke for mikrofon, kan være en hjælp til møder med flere
”nybegyndere”.
‐ PowerPoint præsentation/handsout fungerer godt.
‐ Zoom fungerer godt sammenlignet med Skype, Teams, Webex etc. Man kan fx skrive en
privatbesked til en deltager og have en del flere deltagere på med billede. Cathrine Norup
orienterede om, at Zoom bliver den platform, som JA efter nytår vil benytte. JA vil udarbejde
en brugermanual og vil levere et Zoom link, når et netværk skal afholde er webinar. Der
bliver også arbejdet på at kunne tilkøbe sekretariatsbetjening.
Birgitte Wiedemann Daabeck bemærkede, at der er et stort ønske om at komme ud og holde
fysiske arrangementer selvfølgelig med alle forbehold og restriktioner overholdt. Overvejede
om man på en måde kunne afholde et arrangement over flere gange med 10 deltagere af
gangen. Cathrine Norup bød ind med, at der pt. er tale om 10 personer fra samme
”omgangskreds”, og at det næppe er tilfældet ved et netværksarrangement. Hans‐Henrik
Jørgensen pointerede, at JA selvfølgelig ikke kan gå uden om restriktioner, men at vi er og
skal være klar til, når restriktionerne lettes, så annoncering kan gå hurtigt i gang

4.

Økonomistatus
Hans‐Henrik Jørgensen orienterede om, at der ikke er forbrugt meget af årets budget på 400.000
kr. og, at budgettet for netværkene er uændret i 2021.
Er der ønsker til teknisk udstyr, som netværkene kan have med ud, kan det tages op, men gerne
inden længe, hvis man har ønsker eller forslag.
Cathrine Norup sender evalueringsskemaer fra afholdte netværksarrangementer ud til de
relevante netværk inden jul.

5.

Fordeling af deltagelse på arrangementer
På opfordring har Cathrine Norup udarbejdet en oversigt, hvor man kan se fordelingen af
deltagere på netværksarrangementer fordelt på tilmelding af hhv. ledsagere og eksterne
deltagere.

Hortonomforeningen ved/Morten Brøgger kom med et forslag til om man skal lave et
netværksabonnement, som eksterne kan tegne og dermed deltage i JA’s arrangementer eller et
givent antal arrangementer. Hans‐Henrik Jørgensen pointerede nogle af de fordele og ulemper,
der kan være ved dette, men vil tage det med videre til JA’s bestyrelse.
6.

Planlagte arrangementer første halvdel af 2021
Hans‐Henrik Jørgensen lagde ud med, at Momentum+’ debatmøder bliver streamet. Herefter
gennemgik Cathrine Norup sammen med netværkene de indsendte arrangementer for første
halvdel af 2021.
De bliver efterfølgende sendt ud til netværkene, og der vil være endnu en mulighed for, at blive
med‐afsender på arrangementer.

7.

Eventuelt
Bo Degnbol opfordrede til, at man sendte ideer og temaer til PU, hvis man ligger inde med det.
Cathrine Norup sender en brugsanvisning til, hvordan man som medlem tilgår en deltagerliste
på JA’s hjemmeside.
Eva Roland Erichsen takkede for et godt møde med ”god ro og orden” og ønskede god jul og godt
nytår.
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