
Referat fra generalforsamlingen i Vildmandsforeningen d. 25. januar 2018 

Generalforsamlingen fandt sted på Naturama kl. 10 – 13. Der var mødt 25 vildmænd frem. 

Knud Fruelund Hansen bød velkommen. Henning Madsen blev valgt til dirigent og til 

referent. Thorvald Walsted og Kaj Nielsen blev valgt som stemmetællere.                    

Knud Fruelund Hansen aflagde formandsberetningen, som kan læses på vores 

hjemmeside. Den blev enstemmigt vedtaget. Der nedsættes en IT-gruppe med Claus 

Stenholm som ”ankermand” og Nicolai Bødker og Steffen Jensen som deltagere. Gruppen 

refererer til bestyrelsen. Simon Høegmark og Emil Sanderhof fra Naturama vil stå for en 

ungdomsgruppe blandt Vildmænd, som vil tage på længere ture med overnatning i telt, 

bivuak eller shelter. Peter Nørskov Junge takkede for sin tid i bestyrelsen som 

repræsentant for Svendborg Kommune. Han giver stafetten over til Benny Eis. Simon 

Høegmark fortalte om de nye vilkår for gratis årskort til medlemmer af 

Vildmandsforeningen. Man kan fremover få gratis årskort til Naturama/Fjord og Bælt, hvis 

man betaler medlemskab af Vildmandsforeningen og også vil være ambassadør for 

Naturama. Man skal være villig til at modtage opfordring fra Naturama via mail eller telefon 

til at deltage i mindre opgaver for Naturama.                                                        

Bestyrelsen vil arbejde frem mod, at informationer om vores ture alene vil fremgå af 

kalenderen på vores hjemmeside, så der ikke skal informeres via mail til alle.                                                                 

Claus Krossteig fremlagde regnskabet og forklarede om enkelte posteringer. Der vil 

indenfor foreningens regnskab blive lavet et særskilt regnskab for de donationer, 

foreningen har fået/får til opførelse af bålhytte. Disse midler må ikke anvendes til 

foreningens drift men alene til etableringen af bålhytte. Regnskabet blev enstemmig 

godkendt.                                                                                                             

Bestyrelsens forslag til justeringer i vores vedtægter blev vedtaget. Ændringerne vil fremgå 

af de nye vedtægter, som kan læses på vores hjemmeside.                                            

Finn Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, og Søren Schou Sørensen nyvalgtes. Valgene 

gælder for to år. Torben Fløjborg blev for det følgende år valgt til revisor. Hans Villadsen 

genvalgtes som suppleant i yderligere et år.                                                                  

Under eventuelt blev det foreslået, at foreningen sørger for at arrangere et hjertestarter-

kursus og eventuelt et møde med en sundhedsperson.                                               

Dirigent Henning Madsen takkede for god ro og orden, og formand Knud Fruelund Hansen 

afsluttede generalforsamlingen kl. 13. 

Ved et efterfølgende kort bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand: Knud Fruelund Hansen. Næstformand: Søren Schou Sørensen. Kasserer: Claus 

Krossteig. Hovmester: Finn Jensen. Sekretær og naturvejleder: Henning Madsen. 

Kommunerepræsentant: Benny Eis. Naturamas naturvejleder: Simon Høegmark. 


