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Opfølgning på samarbejdsaftale mellem
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1.

Fondens ejendomme

1.1 Skovsgård
Landbruget, skovbruget og naturen på Skovsgård skal tjene som demonstration af DN’s politikker på områderne og opleves som et aktiv for DN’s medlemmer. Derfor skal der tages følgende initiativer:
Opgave

Ansvarlig

Status og Tidsplan

Landbruget udvikles, så det
økologiske landbrug både kan
give højere indtjening, mere
varieret afgrødevalg og større
naturindhold.

Danmarks Naturfond,

Lars / NN

Løbende proces bl.a. drives
Skovsgaard fra 2014 af gårdens ansatte og ikke ved entreprenør.

Forslag til udviklingsplaner for
drift af landbrug

Samarbejdsgruppe med deltagere fra Skovsgård og DN’s
Sekretariat i samarbejde med
Økologisk Landsforening

Løbende proces hvor flere
tiltag er iværksat, f.eks egen
drift og dyrkning af afgrøder
til Skovsgaard Mad Marked.

Forslag til udviklingsplaner for
drift af skovbrug

Samarbejdsgruppe med deltagere fra Skovsgård og DN’s
Sekretariat

Ikke iværksat endnu. Grøn
driftsplan for Skovsgaards
skove udløber i 2016, til den
tid skal en ny udfærdiges.

Forslag til udviklingsplaner for
natur

Samarbejdsgruppe med deltagere fra Skovsgård og DN’s
Sekretariat og NFU

NFU præsenterer i okt. 2014
en prioriteret liste for at forøge naturindholdet på Skovsgaard

Danmarks Naturfond og DN
indgår på naturområdet et
samarbejde med Århus Universitet og Københavns Universitet om registrering, forsøg og formidling.

DN

Kontrakt er indgået med DN.
registrering i gang.

Evald Vestergaard,

DN markedsfører og synliggør
Skovsgård aktivt over for sine
medlemmer.

DN

Der er indgået samarbejdsaftale med Madmarked, som
også indeholder en gensidig
forpligtelse til at informere
løbende om Madmarked og
aktiviteterne på Skovsgaard i
DN’s medier, hvilket bl.a. er
sket i Natur & Miljø.

Forslag til nye måder at inddrage både DN’s medlemmer,
frivillige og andre eksterne
interessenter.

Samarbejdsgruppe med deltagere fra Skovsgård og DN’s
Sekretariat

Stormøde 18.1.2014 i forbindelse med etablering af
Skovsgaard Madmarked.
Grupper med frivillige nedsat
mhp især naturregistrering

Opgave

Ansvarlig

Tidsplan

DN vil tage initiativ til:
Pilotprojekt med oprettelse af
Caretaker-grupper på de områder, hvor dette er mest
oplagt, og hvor det lokale
fundament er velegnet.

DN

Fonden forvalter fortsat en
række områder, hvor driften
kræver professionelle entreprenører, eller hvor det er
vanskeligt at involvere frivillige i drift, pleje og formidling.

Danmarks Naturfond,

DN’s sekretariat har kontakt
med en gruppe frivillige, der
vil arbejde med naturpleje på
Skovsgaard. Vi har arbejdet
på at oprette grupper I
Allindelille, på Skovsgaard og
i Vrøgum Kær. Allindelille og
Skovsgaard er i gang og Vrøgum Kær håber vi kommer i
gang til foråret.
Varetages af fonden og efter
samarbejdsaftale med Hede
Danmark.

DN vil tage initiativ til støtte
til styrkelse af DN’s lokale
engagement i alle øvrige områder, f.eks. til lokal formidling med ture, skiltning og
foldere.

DN

DN opfordrer afdelingerne til
at arrangere ture i de af Fondens arealer, som ligger tæt
på afdelingen.

DN vil tage initiativ til støtte
til lokale Giv Naturen en Hånd
aktiviteter på arealer, hvor
der er lokal opbakning.

DN

Der udsendes i løbet af foråret en generel opfordring/invitation til samarbejde til de afdelinger, der bor
tæt på fondens områder. I alt
gennemføres 60 arrangementer i 2014, og det er oplagt at
en del af dem foregår på fondens arealer. Det kræver naturligvis tid, vilje og engagement i afdelingerne.

1.2 Naturområderne

2

Der er gennemført under 5
giv naturen en hånd aktiviteter på fondens arealer. Vi
sender en ny opfordring i efteråret om aktiviteter til foråret.

2.

Fælles visuel identitet

DN og Fonden skal fremstå med en beslægtet visuel identitet, der giver sig udslag på hjemmesider og ved skiltning på Skovsgård og naturområderne. Dette indebærer bl.a. følgende:
Opgave

Ansvarlig

Tidsplan

Fondens hjemmeside integreres på DN’s hjemmeside, og
DN har ansvaret for drift og
vedligehold, herunder:
- at alle Fondens besiddelser beskrives på
DN’s hjemmeside, og
- at der under ”Om os”
på DN’s hjemmeside
tilføjes en beskrivelse
af Danmarks Naturfond og sammenhængen mellem Fonden og
DN.

DN

Projektet er skrevet ind i DN’s
Arbejdsplan for 2014 og bliver gennemført i anden halvår 2014.

DN har ansvaret for at sikre
skiltning på Fondens besiddelser. Tekst, layout og tryk
udarbejdes/styres af DN’s
Sekretariat på foranledning af
bestyreren, og DN fakturerer
Fonden for layout og tryk.
Følgende skal udvikles/opdateres:
- Al skiltning skal omtale såvel Naturfonden
som DN.
- DN’s historie skal udstilles på Skovsgård.
- Skiltningen på Fondens besiddelser gennemgås, og mangler
udbedres.

DN

Der produceres et større og
en række mindre skilte til
Skovsgaard i efteråret. En
tegner afleverer sidste udkast
til godkendelse i fondens bestyrelse den 19. september.

DN har ansvaret for at skrive,
layoute og trykke alle pjecer
om Fondens besiddelser og
for at sikre lagerføring af det
nødvendige antal pjecer. DN
fakturerer Fonden for layout
og tryk. Følgende skal udvikles/opdateres:

DN

Derefter produceres skiltene,
og tegningerne anvendes i
flyere og på hjemmesiden i
en ny grafisk identitet. Målet
er, at arbejdet er færdigt medio oktober.
DN taler med Fonden om
skiltningen på de øvrige arealer asap og følger op.

Opgavens omfang beskrives
og aftales nærmere på et
møde mellem de ansvarlige i
DN og Fonden.

Hænger tæt sammen med
opgaven med en ny grafisk
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-

-

-

Tekster gennemgås og
opdateres om nødvendigt. Teksterne skal
indeholde en beskrivelse af området med
særligt fokus på, hvad
gæsterne kan opleve.
Alle pjecer får et ensartet layout, der følger
DN’s designmanual.

DN og Naturfonden bør have
en ensartet grafisk identitet,
så ”slægtskabet” bliver tydeligt. I forbindelse med opdatering af hjemmeside og pjecer skal følgende udvikles:
- Fondens logo tilpasses
DN’s med eget navn.

3.

identitet.
Der er op til sommersæsonen
trykt foldere med den gamle
identitet.
Alle foldere gennemgås i efteråret i forbindelse med den
nye identitet, som naturligvis
godkendes af fonden.

DN

Der er udviklet nyt logo, som
fondens bestyrelse skal godkende.

Styrket økonomi

DN bistår Fonden med henblik på at Fondens økonomi styrkes (og dermed at punkt 1 i samarbejdsaftalen endnu bedre udmøntes).
Opgave

Ansvarlig

Tidsplan

DN bistår Fonden med fundraising om nærmere identificerede projekter, som Fonden
og DN i fællesskab bliver enige om. I første omgang søges
identificeret et projekt der
udvikler/forbedrer Fondens
eksisterende besiddelser.

DN

DN og fonden skal mødes for
at identificere et muligt projekt som afsæt for den konkrete aktivitet. Muligt projekt
Højris Mølle?

DN forestår i perioden 201415 en indsamling blandt DN’s
medlemmer til et konkret formål på Skovsgård eller et af
Fondens arealer. Indsamlingen
skal kunne ses som et element, der understøtter DN’s
arbejde med en stærkere organisation, involvering og
nærhed til naturen for DN’s
medlemmer og potentielle
medlemmer.

DN

Der er endnu ikke udviklet
konkrete ideer til fundraising,
men emnet er med i det opdrag omkring fundraising, der
indgår i DN’s ”guerillaaktiviteter” vedrørende medlemstegning og støttebidrag.

DN opretter på sin hjemmeside mulighed for at støtte
Fonden.

DN

DN er i gang med en større
omstrukturering af sin hjemmeside, og det tænkes ind i
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denne.
Der er p.t. gjort forsøg med
et tilbud om at tegne medlemskab direkte via en pc i
entrecenteret, hvorved besøgende kan spare at betale
entre, da denne er gratis for
DN medlemmer. Andre muligheder vil senere blive afprøvet.
Der etableres en udstilling om
DN i 2015.
Sker løbende, b.la. i samarbejde med Hede Danmark.

DN kan på Skovsgård lave
medlemshvervningsaktiviteter,
herunder særlige tilbud til nye
medlemmer.

DN

Fonden forestår selv fundraising/ansøgninger vedrørende
midler fra Fødevareministeriet
– LAG midler og lignende.

Danmarks Naturfond

DN aflaster Fonden for administrative opgaver ved udlejning af feriehuse på Skovsgård.

DN

Er implementeret. Det overvejes om administration af
øvrige udlejningsejendomme
også kan varetages af DN

DN aflaster Fonden for andre
administrative opgaver efter
nærmere aftale – mulige emner kan være lønudbetaling,
bogføring, projektregnskaber
o. lign. I det omfang opgaverne i forvejen varetages eksternt mod betaling aftales
samtidig, hvilket vederlag DN
skal have for opgaven.

DN

P.t. overvejes om en række
administrative funktioner kan
flyttes for at aflaste administrator, herunder budget og
regnskab.

DN og Fonden bruger samme
revisionsfirma, men forskellige
afdelinger. Det undersøges,
om der kan opnås økonomis
fordel ved at samle revisionsopgaven.

DN

Da revisionsopgaverne er vidt
forskellige, er der ikke nogen
stordriftsfordele, men dog en
kommunikationsfordel

Hvis det giver mening, kan
Fondens it-drift varetages af
DN efter nærmere aftale.

DN

Er en åben mulighed – fonden
må melde ud, om der vurderes at være behov
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