
Formandens beretning for perioden juni 2021 til juni 2022 
 
Kære Alle 
 
Så blev det min tur til at skulle holde ”Formandens beretning” for EnviNa – der kan man bare se, 
hvad der kan nå at ske på et år – jeg nåede at være suppleant i bestyrelsen i et år for så at springe 
direkte ud i det som formand  - Men med resten af bestyrelsen om bord, så har det bare være 
vildt spændende, lærerigt og sjovt – og det skal jo lige netop både være spændende, lærerigt og 
sjovt at være frivillig – det håber jeg, at I alle kender til . 
 

Jeg vil gerne lige begynde med at sige TAK til jer alle – TAK til alle jer frivillige som aktivt bidrager 

til at udvikle og lave kurser, temadage, netværksmøder osv. – og TAK til bestyrelsen – uden ALLE 
jer ville vi jo ikke have EnviNA og det ville da godt nok være trist og et kæmpe tab for alle 

kommuner i DK - både i form af videnskurser men i høj grad også som følge af det store netværk 
EnviNa giver både på kurser men også på hjemmesidens intranet. 
 
Og så til selve beretningen - I året som er gået har vi næsten være i normal drift – Året har stadig 
være præget af Corona og de udfordringer det nu kan give – Men endelig er vi nu nået dertil, at vi 
har givet Corona baghjul – det håber jeg virkelig fortsætter – for hvor er det skønt at kunne mødes 
og holde fysiske møder og ja Natur- og Miljøkonference og generalforsamling – det giver bare 
noget andet og netværker udbygges og udvides, når man mødes! 
 
Vores sekretariat med Lone i front har løst opgaverne rigtig godt – og foreningens økonomi er 
overvældende god – som Henrik vil vise om lidt. En betydelig del, er at vi er blevet momsregistret, 
men herudover har der været rigtig god kursusaktivitet. Der har været mange deltagere på mange 

af kurserne, hvilket måske også har skyldes Corona – vi trængte til at komme ud! – og det har givet 

en ekstra god indtjening. I løbet af året har der været gennemført ikke mindre end 28 

arrangementer . 
 

Den store kursusaktivitet har bl.a. medført, at vi for ca. et halvt år siden satte priserne på 
kurser i EnviNa lidt ned – dette har vi gjort igen – da det selvfølgelig er medlemmerne i EnviNa, 

som skal have glæde af det flotte regnskab. Så fremadrettet vil prisen for deltagelse i EnviNas 
kurser blive reguleret efter hvor mange deltagere, der reelt kommer. Dvs. at vi melder en pris ud 
til f.eks. et minimum antal deltagere på 25 stk. – men kommer der så 50 deltagere, så vil prisen 
blive delt ud på de 50 efterfølgende. Så glæd jer – for I kan helt sikkert regne med at få EnviNas 
kvalitetskurser til en endnu billigere pris. 

 

Medlemstallet i det forløbne år har heller aldrig været højere – nu er vi på 2.545 A-medlemmer – 

og ikke mindre end 1.410 kursister har været på et af EnviNas kurser i løbet af året – Det er da 

bare vildt flot! – og igen tusind tak for jeres store arbejde med at lave kurserne men også for den 
store opbakning til at deltage på kurserne. Alt andet lige må det jo betyde at vi rammer plet både 
på de faglige behov men også for behovet for at netværke. 
 
Studieturen til Estland – som er arrangeret af natur- og vandløbsfaggrupperne - har været udskudt 
et par gange – med alle de udfordringer det har givet - særligt for Lone bl.a. i forbindelse med 
ombookninger af flybilletter, hoteller, m.m., hvilket uundgåeligt har medført et mindre tab – men 
samlet giver turen ikke underskud. Men vi har lært en masse af processen omkring Letlandsturen 



og det vil vi naturligvis tage med i vores fremtidige planlægninger af udenlandsture. For vi 

håber da, at der kommer mange flere af den slags. Men LIGE NU er de kommet afsted og vi håber, 
at de får nogle forrygende dage. 
 
Som noget nyt - på baggrund af en henvendelse fra en faggruppe – arbejder vi på at afsætte en 

pulje som faggrupperne kan søge eksempelvis til formøder eller lignende f.eks. i forbindelse med 

arrangering af en udlandstur eller årsmøder med ekskursioner eller andet. 
 

Natur- og Miljøkonferencen har været aflyst i de sidste par år, så her 3 år efter er vi endelig 

klar med endnu en konference, hvor rigtig mange af EnviNas faggrupper har lagt et kæmpe stort 
stykke arbejde – tusind tak for jeres store indsats – uden jer ingen konference – jeg synes det er 
vildt så mange spændende sessioner det er blevet til – og vildt svært at vælge imellem. Vi håber, 
at I er klar igen til næste år . Vi evaluerer og retter aftalen med KTC til efter hver konference, så 

kom gerne med jeres input. 
 

I 2021/22 har vi holdt 3 fysiske og 2 virtuelle bestyrelsesmøder plus et fysisk 

bestyrelsesseminar og et faggruppeseminar. Corona har heldigvis lært os, at enkelte møder godt 
kan holdes virituelt og stadig være rigtig gode møder. 
 

I november 2021 havde vi således igen fornøjelsen af at afholde det årlige faggruppeseminar – 

hvor faggruppekoordinatorer og andre aktive i de ca. 20 forskellige faggrupper - mødtes fysisk igen 
for at styrke og udvikle samarbejdet også på tværs af grupperne. Vi havde et par spændende dage, 
hvor vi igen havde besøg af Pernille Bandholm Jacobsen fra Playmakers som fik os ud over rampen 
og gav os værktøjer til at brænde igennem til møder i dagligheden og på kurser og temadage. Så 

kom klimakoordinator for Syddanmark, Boris Schønfeldt og tog hul på DK2020, hvor vi hørte om 
klimahandleplaner for kommunerne i hele Danmark – hvilket jo er helt i tråd med dette års Natur- 
og Miljøkonference. Faggrupperne delte erfaringer og netværkede på kryds og tværs og fandt nye 
ideer til kurser og temadage. Vi i bestyrelsen fik igen i år en masse gode input til vores videre 
arbejde med at gøre EnviNa endnu bedre. Anne Juul Christensen fra Ikast-Brande Kommune, 
Torben Hald og undertegnede fra EnviNas bestyrelse stod for dagene, og skal igen have tusind tak 
for et spændende program. 
 

De input vi fik på faggruppeseminaret tog vi blandt andet med til vores bestyrelsesseminar, 

som først blev afholdt i marts 2022 – efter et par udskydelser. Her kiggede vi bl.a. på, hvordan 
”EnviNa og bestyrelsen kan hjælpe vores frivillige?”, hvilket vi er i fuld gang med at sætte 
handlinger på – så hold jer ikke tilbage, hvis I har input – vi i bestyrelsen står klar til at tage imod 

alle jeres guldkorn – både ris og ros, ideer til kurser - men også hvad I synes I mangler af hjælp til 
f.eks. at lave et kursus . Så arbejdede vi med hvordan vi kan gøre EnviNa mere synlig – og som I 
kan se så har vi fået lavet et nyt logo og flotte bluser – og det vil kursusarrangørerne også få 
fremadrettet. 
 
Til at synliggøre EnviNa og for at hjælpe vores medlemmer har Lone og Per igennem længere tid 

arbejdet hårdt og målrettet mod at få en funktionel, brugbar og flot hjemmeside – og det er i 

den grad lykkedes! Og det håber vi også at I vil synes! Efter en masse problemer med den gamle 
hjemmeside skiftede vi sidste år leverandør, som har hjulpet os med at udvikle hjemmesiden og 
skal efterfølgende også vedligeholde den. Da der altid er udgifter forbundet med sådanne opgaver 
kan foreningen forudse, at der bliver lidt flere IT-udgifter i næste regnskabsår. Men jeg kan kun 



opfordre jer til at gå ind og kigge på den nye hjemmeside – og vi modtager altid meget gerne ris og 
ros . 

Jeg vil gerne lige i forbindelse med hjemmesiden sige TUSIND TAK til vores næstformand Per 
Novrup og vores sekretær Lone for at have lagt oceaner af timer og et kæmpe stykke arbejde i 
processen. TAK  
 

Herudover arbejder EnviNa også videre med FNs verdensmål, hvilket både kan ses på vores 

bluser men også på hjemmesiden – og vi udvælger bæredygtige kursussteder som bl.a. tænker på 
madspild og som tænker klimaet ind i deres virke. Herudover har vi fjernet blokkene, og 
blyanterne bliver kun udleveret de steder, hvor der i forvejen ikke uddeles kuglepenne osv. Vi 
beder jer - som laver kurser om at angive hvilke verdensmål der er relevante for kurset og på den 
måde synliggøres verdensmålene i kursusmaterialet og kendskabet udbredes eller man bliver i 
hvert fald lige mindes om dem. 

 

EnviNa er også stadig aktiv på den store bane bl.a. via det internationale arbejde gennem IFEH 

– EnviNa er nemlig via den internationale faggruppe stadig bindeleddet til IMPEL, som 

er en sammenslutning af alle ”Miljøstyrelser” i EU m.flere – via dette arbejde har vi blandt andre 
også indflydelse på hvilke IMPEL-projekter, der igangsættes m.m. Det internationale arbejde giver 
således mulighed for erfaringsudveksling og videregivelse af gode eksempler mellem alle 
miljøarbejdere i Europa. 

Dét er vi også stolte af – Ligesom vi er mega stolte over det store engagement som alle vores 

faggrupper ligger i EnviNa-regi. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsens medlemmer for en kæmpe indsats i 2021/22. TAK 

til Christina, Henrik, Karina, Carina, Torben, Per, Tina for jeres mange bidrag i løbet af året. TUSIND 

TAK for jeres engagement og glade gejst til vores bestyrelsesmøder. 
 

Og til sidst en stor tak til vores sekretariat, der jo først og fremmest er Lone Mølgaard – godt 

assisteret af Helle Benjaminsen. 
 

Og til aller sidst en kæmpe TAK til jer alle igen – jeg synes vi alle lige skal give jer en hånd. TAK. 

 
Kolding den 7. juni 2022 


