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VILDMANDSFORENINGEN 
i Svendborg 
 

Årsberetning 2017. 
 
I morgen er det nøjagtig et år siden vi afholdt foreningens stiftende generalforsamling.  
Forud for den officielle start på foreningen var gået godt 2 år, hvor vi havde stået 
temmelig alene, når vi havde gennemført grundkurset med Simon. Vi fandt så ud af 
selv at lave nogle ture, og vi skiftedes til at være turledere for hinanden.  
Efterhånden modnedes tanken om at lave en egentlig forening, og for et år siden blev 
det endelig til virkelighed takket være hjælpsomhed og god vilje fra manges side – ikke 
mindst fra Naturamas side – og …. Simon. 
Det var godt, at vi sprang ud i det, men hvordan er det første år så gået? Jeg vil prøve 
på at se tilbage på år 1 – hvad har vi brugt tiden på? Og ikke mindst hvad ligger foran 
os af udfordringer? 
 
Arbejdet med at få etableret foreningen. 
Vi fik valgt en bestyrelse, som skulle til at lære at fungere som en helhed og som et 
bindeled til medlemmerne og samtidig få fordelt opgaverne imellem os. Fordelen ved 
at være flere om opgaverne er klart, at der bliver færre opgaver til den enkelte – men 
det er samtidig vigtigt, at man i bestyrelsen er enige om hovedlinjerne i, hvordan op-
gaverne bliver løst. Det tager tid, og man kan ikke umiddelbart gå ud fra, at det går af 
sig selv. Det skal læres! og det lader sig kun gøre, hvis man på forhånd har fået drøftet 
problematikkerne godt igennem. Vi har afholdt 11 bestyrelsesmøder i det forløbne år – 
eller ca. et møde pr. måned. Der har været god energi i bestyrelsen, og vi er efterhån-
den ved at have fået fastlagt nogle gode rutiner, så det daglige arbejde glider lettere. 
Heldigvis lykkedes det at få placeret nogle af de tungere opgaver på de enkelte besty-
relsesmedlemmer: 
Claus Stenholm meldte sig hurtigt til at etablere en hjemmeside, og han har fra starten 
af lovet, at selv om han forlader bestyrelsen efter kun 1 år, vil han fortsætte arbejdet 
som webmaster. Det skal du have stor TAK for, Claus. Claus har været åben om sit en-
gagement i bestyrelsen og fra dag 1 tilkendegivet, at det kun var for 1 år, han var med i 
bestyrelsen. Men TAK for dit arbejde i det år! 
Claus Krossteig var sygemeldt ved grf, og da vi umiddelbart efter konstituerede os som 
bestyrelse, manglede vi en kasserer. Vi håbede på, at Claus ville acceptere posten, når 
han vendte tilbage til arbejdet. Det sagde han heldigvis ja til, og vi er helt trygge ved at 
have vore penge i hans varetægt. Som gammel tjenestemand i Post Danmark har han 
haft meget større beløb gennem sine hænder. 
I løbet af året er vi nået til den erkendelse, at det er praktisk at have en person, der 
altid er klar til at foretage indkøb til maden på turene – og til enten selv at lave maden 
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eller uddelegere andre praktiske opgaver. Den post tog Finn heldigvis på sig, og der er 
den i de allerbedste hænder. 
Jeg blev så foreningens første formand. Et arbejde, jeg har prøvet og fortsat prøver at 
løse efter bedste evne. Det vil dog være godt at have en næstformand – derfor er det 
punk t med som vedtægtsændringsforslag i dag. 
Vi var så heldige at have både Simon og Henning som naturvejledere, og de er begge 
tilknyttet bestyrelsen – Henning endda oven i købet som en pertentlig og tydelig sekre-
tær. 
Da vi er interesserede i at have en direkte kanal til kommunen, har det været en stor 
fordel for foreningen at have Peter med i bestyrelsesarbejdet. Det har været nyttigt i 
flere tilfælde. Peter er desværre blevet omrokeret kommunalt og fremover vil det pri-
mært være Benny Eis, vi skal arbejde sammen med. 
 
Ellers har arbejdet bestået i  

- at få fastlagt klare, definerede rutiner (”hvem gør hvad?”)  
- at få formaliseret samarbejdet med Naturama (mødested og årskort)  
- og Naturskolen (brugsaftale)   
- at få tilforhandlet nogle rabatter (kan ses på hjemmesiden)   
- at få indkøbt udstyr til brug på turene (vi har efterhånden fået fyldt to turryg-

sække doneret af Claus S.)   
- Og meget andet praktisk. 

 
Men det vigtigste er indholdet. 
Hovedpunktet har her været at få lavet en turplan, hvor Henning har medvirket som 
guide på langt de fleste ture. Vi vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at sige 
TAK for det store arbejde, han her har påtaget sig.  
På sidste års grf blev Claus Ole Nielsen valgt ind i turudvalget. Samarbejdet mellem 
ham og bestyrelsen kom desværre aldrig til at fungere, og han forlod desværre for-
eningen ret hurtigt. Nu ligger turplanlægningen på bestyrelsens bord, og her trækker 
Henning langt det største læs. Tak for din indsats som turguide, Henning. 
Husk, at I på hjemmesiden altid kan se oversigten over halvsæsonens ture. Vi arbejder i 
øvrigt på at få hjemmesiden gjort mere central i foreningens arbejde. I kan altid logge 
jer ind på www.vildmandsforeningen.dk og se, hvad der sker – og hvad der skal ske. 
Da vi drøftede hjemmesiden på evalueringsmødet i begyndelsen af december på Na-
turskolen, blev det besluttet at søge oprettet en arbejdsgruppe, der skulle arbejde vi-
dere med at få flere medlemmer til at benytte hjemmesiden. Den vil givet blive mere 
spændende med referater og billeder fra turene – ligesom der vil åbnes for at med-
lemmerne selv kan gå ind og skrive på hjemmesiden.  
Der er også oprettet en Facebookside i foreningens navn, men det er vigtigt at pointe-
re, at hjemmesiden fungerer for alle medlemmer – også for dem, der ikke er på Face-
book. 

http://www.vildmandsforeningen.dk/
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Vi har i bestyrelsen arbejdet en del med at søge penge til vores aktiviteter. Vi har igen 
fået midler fra Svendborg kommune, men vi har desværre ikke fået så mange penge 
som i de foregående år. Til vore aktiviteter i 2018 fik vi bevilget 10.000 kr. – men vi har 
sparet i 2017, og vi har fået tilladelse af kommunen til at overføre ca. 10.000 kr. fra 
2017 til 2018, så vi kommer heller ikke til at mangle penge i 2018. 
Der er brugt mange ressourcer i bestyrelsen – med hjælp af Nikolaj Bødker – til at ud-
forme ansøgninger til diverse fonde, så vi kunne samle penge sammen til etablering af 
en bålhytte. 
Resultater har været langt bedre, end vi på forhånd havde turdet håbe på. Vi har til 
dato modtaget i alt 149.000 kr. fordelt på følgende donationer: Sydfyns Elforsynings 
Almennyttige Fond 25.000 kr., Arbejdernes Landsbank 3.000 kr., VeluxFonden op til 
86.000 kr., FOMO 15.000 kr. og NordeaFonden 20.000 kr. 
Vi er meget taknemmelige for alle disse penge, og vi kan allerede nu se, at vi kan få la-
vet en rigtig god hytte for de penge, vi har fået tilsagn om.  
Vi mangler dog endnu svar fra A.P. Møllers Fond, så hvem ved, hvad vi ender med. 
Desværre må vi med en vis skuffelse konstatere, at vores eget pengeinstitut, Fynske 
Bank, ikke kunne afse penge til os ligesom vi også fik afslag fra FriluftsRådet. 
Vi er imidlertid stødt ind i vanskeligheder, vi slet ikke havde forestillet os. Vi havde 
godt nok påregnet, at vi skulle søge byggetilladelse hos kommunen, men ingen havde 
tænkt på, at vi måske kunne komme i karambolage med kystbeskyttelsesloven, der 
kræver en dispensation, hvis man bygger nærmere kystlinjen end 300 m. Der er des-
værre en temmelig lang sagsbehandlingstid hos Kystdirektoratet (mellem et halvt år og 
op til et helt år!). Når vi forhåbentlig har den dispensation, skal vi ansøge kommunen 
om byggetilladelsen, og med den ankefrist, de påregner, kan der let komme til at gå 
yderligere nogle mdr. med det. MEN VI SKAL NOK FÅ DET KLARET! 
Alternativt skal vi ind i en anden placering af hytten, og det ville jo være ærgerligt, da vi 
jo har ”vores dejlige plet” tæt på Naturskolen.  
Vi må håbe på, at det falder på plads tidsmæssigt, men vi må nok se i øjnene, at vi må i 
gang med at få søgt udsættelse hos donatorerne, da det ikke er sikkert, at vi kan nå at 
få hytten bygget, før donationernes tidsfrist udløber. Eksempelvis forudsætter SEAF, at 
hytten står klar senest 1. oktober 2018 og VeluxFonden senest 20. november 2018. 
Foreningens økonomi blev i 2017 yderligere forbedret da Finn, Hans Erik og Jørn påtog 
sig et arbejde på Naturama med at fjerne noget metalinventar fra et gammelt biograf-
lokale. Dette arbejde indbragte os 3.440 kr.! Vi kvitterer med en stor TAK til de tre ak-
tive medlemmer. 
 
Vi har i bestyrelsen drøftet, hvordan vi skal definere begrebet medlemmer. Vi har en 
mailliste på 70-80 personer, der alle har gennemgået grundkurset og efterfølgende 
tilkendegivet, at de gerne ville være med i arbejdet/på turene. Hvis man ser realistisk 
på det, er der vel 25-30 personer, der ind imellem deltager på turene – nogle oftere 
end andre.  
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P.t. har 23 medlemmer betalt de 100 kr. i kontingent for 2017-18.  
Et medlemsgode har indtil nu været et frikort til Naturama og som ofte har givet gratis 
adgang til deres foredrag. Vi bliver nok nødt til at reducere denne mailliste, men vi har 
flere gange sagt, at det ikke må være de 100 kr., der forhindrer folk i at være medlem-
mer. Bestyrelsen vil hellere sige, at det er de aktive, der vil være at finde på medlems-
listen. Der er senest indgået en aftale med Naturama, således at man kan melde sig 
som AMBASSADØRER for Naturama, hvorved man gør sig fortjent til et årskort. Am-
bassadørerne vil ind imellem få en henvendelse fra Naturama om at hjælpe til med 
småopgaver. 
 
Fremtiden. 
Fremtiden tegner egentlig lys for foreningen. Selvfølgelig vil vi til stadighed have ud-
fordringer, men mulighederne er mange!  
Vi har som nævnt vores helt store udfordring i at få etableret en god bålhytte – gerne 
suppleret med et brændeskjul og lidt udekøkken. Vi arbejder i bestyrelsen med ud-
formningen – størrelsen – udseendet – faciliteterne – MEN … den skal nok blive god! Vi 
skal ”bare” lige have alle tilladelserne i hus først. 
I vore forslag til turene arbejder vi videre i det spor, der blev bekræftet ved evalue-
ringsmødet på Naturskolen i december: vi skifter mellem tirsdage og torsdage og mel-
lem formiddage og eftermiddage dog med en overvægt af formiddage.  
Vi vil også i turemnerne skifte mellem de nære, og kendte destinationer og så de lidt 
fjernere - og med en god lokal naturvejleder. Vi skal dog kunne nå stederne inden for 
en time. 
Vi vil også fortsætte strategien med at besøge de samme steder flere gange i løbet af 
en sæson for at se stederne på de forskellige årstider.  
Vi vil endvidere igen forsøge os med en aftentur, hvor vi kan tage familien med.  
Som en spændende nyskabelse blev endelig nævnt, at det kunne være fint med en 
morgentur – måske en tidlig fugletur? 
Og så arbejder Simon på et koncept for de yngre medlemmer, der måske endda er i 
arbejde. Dette tilbud vil omfatte en tur med indlagt overnatning udendørs. Mere her-
om senere. 
 
Dette var bestyrelsens bud på en beretning dels over årets aktiviteter – dels et bud på 
fremtiden. Beretningen overgives hermed til generalforsamlingens behandling. 
 
Til stede var 22 Vildmænd. 
 


