
 
Referat af foreningens stiftende generalforsamling (grf) 26. januar 2017. 

 
Simon Høegmark åbnede grf med at byde velkommen til de 18 fremmødte vildmænd. Foreslog der-
efter Henning Madsen som dirigent. Han valgtes uden modkandidat. 
 
Generalforsamlingen forløb herefter roligt efter den udsendte dagsorden – og med Henning som en 
myndig dirigent. 
Knud F. valgtes som referent og Karsten og Mikkel som stemmetællere (de kom dog ikke i aktion). 
 
Henning gennemgik det tilsendte/udleverede forslag til vedtægter udarbejdet af en tidligere valgt 
arbejdsgruppe. De blev godkendt med mindre ændringer: 
Foreningens navn ændredes til ”Vildmandsforeningen i Svendborg”. Den kommende hjemmeside 
kan ses på følgende adresser:   
www.vildmandsforeningenisvendborg.dk og www.vildmandsforeningen.dk . 
 
2 stk. 2 ændredes til: Optagelse vil normalt være betinget af, at personen har gennemgået et Vild-
mandskursus under Svendborg Kommune ledet af en kvalificeret coach. 
 
§ 5 ændredes til: Kontingent for medlemskabet besluttes på den årlige grf og indbetales til forenin-
gens kasserer i forbindelse med den ordinære grf eller senest en måned efter. 
Stk. 2. Undladelse af betaling af kontingent kan medføre eksklusion af foreningen. Beslutning herom 
tages af bestyrelsen. 
 
§ 6 stk. 4 litra 6: Valg til bestyrelsen samt af en suppleant valgt for 1 år. 
 
§ 6 stk. 6: Bestyrelsen består af 7 personer. 3 faste medlemmer: foreningens to naturvejledere samt 
Svendborg Kommunes repræsentant. Generalforsamlingen vælger hvert år to personer, hver valgt 
for to år. 
§ 6 stk. 7: Der vælges en suppleant valgt for ét år. 
§ 6 stk. 11: Bestyrelsen udsender et referat senest 14 dage efter grf. 
 
Det således ændrede vedtægtsforslag blev herefter vedtaget. 
 
Økonomi. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. for 2017. Det oplystes, at der igen i år er bevilget et 
tilskud fra Svendborg Kommunes § 18 på 25.000 kr. 
 
Valg til bestyrelsen: Claus Krossteig Rasmussen, Knud Fruelund Hansen, Claus Stenholm (valgt for 1 
år) og Finn Jensen (valgt for 1 år). 
Hans Villadsen valgtes som suppleant (for 1 år). 
Søren Skov valgtes som revisor (for 1 år). 
Claus Ole Nielsen valgtes til turudvalget. 
  
 
Eventuelt. Det oplystes, at Svendborg Naturskole efterlyser arbejdskraft til bygning af en ”svedehyt-
te”/et shelter. 
 

http://www.vildmandsforeningenisvendborg.dk/
http://www.vildmandsforeningen.dk/


Foreningen vil fremdeles kommunikere med sine medlemmer direkte via mail – skulle et medlem 
ikke have en mailadresse, kan der sendes brev. Der henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside eller 
facebookadressen: www.facebook.dk/vildmand. 
Som svar på et spørgsmål oplystes, at vildmændene kan få en rabat på 25 % i ”Sporten”, Centrum-
pladsen. Bestyrelsen vil forsøge at afklare, hvorledes der fremover vil kunne købes fleece/t-shirts 
med foreningens logo. 
 
Simon afsluttede grf med en tak til dirigenten og de fremmødte Vildmænd for en god dag. 
 
Ref. KF 
 
Umiddelbart efter grf afholdtes det første bestyrelsesmøde, hvor der blev taget hul på konstituerin-
gen. Da bestyrelsen ikke var fuldtallig (Claus K. var syg), blev konstitueringen ikke gjort færdig. Gen-
optages på bestyrelsesmødet 23. februar kl. 16. 
 
 
Den nyvalgte bestyrelse mødtes umiddelbart efter den stiftende generalforsamling og konstituerede 
sig som følger: 
 
Formand valgt for 2 år: Knud Fruelund Hansen 
Kasserer valgt for 2 år: Claus Krossteig Rasmussen? 
Sekretær valgt for 2 år: Knud Fruelund Hansen 
Bestyrelsesmedlemmer valgt for 1 år: Claus Stenholm (webmaster) og Finn Jensen. 
Naturvejledere: Simon Høegmark og Henning Madsen 
Projektleder, Svendborg Kommune: Peter Nørskov Junge 
 

http://www.facebook.dk/vildmand

