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VILDMANDSFORENINGEN  
i Svendborg      januar 2019 
 

Beretning 2018. 
 
Den korte version er, at det har været et usædvanligt godt år for foreningen: vi har gennemført 23 
ture, heraf to ture med færge og traktor (til Bjørnø og Svelmø), en sejltur med Simacs jolle til 

Hjortø og 20 ”almindelige ture” – hvad det så end er 😊.  
På langt de fleste af turene har Henning fungeret som naturvejleder, hvilket vi er meget tilfredse 
med; vi er meget privilegerede ved at have en så kompetent vejleder ”lige ved hånden”- men vi 
må konstatere, at vi gerne ser en bedre og mere stabil løsning på den del af vores aktiviteter, der 
drejer sig om øvelser i vejrtrækning, balance og mindfulness. Vi efterlyser derfor et par af med-
lemmerne, der evt. på skift vil påtage sig denne opgave i den kommende tid. 
 
Vores forenings struktur er blevet tydeligere: en tur ca. hver 14. dag nu på rullende dage og med 
godt fremmøde (selv under vejrforhold, som ”almindelige mennesker” ville kalde dårlige), en kon-
tingentbetalende medlemsflok på ca. 50, et fyldigt medlemskartotek, der efterhånden er ved at 
være fuldt opdateret og sidst, men ikke mindst - har vi fået vores bålhytte.  
Pengene fra donatorerne er kommet ind, og vi har fået betalt alle vores regninger Vi har endelig 
reserveret penge til at færdiggøre hytten med hylder, skabe, opbevaring af redskaber og lidt køk-
kenfaciliteter, så alle vildmænd let kan anvende hytten uden de store forberedelser på forhånd.  
Vi har i bestyrelsen besluttet, at alle grupper eller enkeltpersoner, der benytter hytten, til slut var-
mer vand og vasker op efter sig, så hytten er klar til det næste besøg!  Endelig skal vi til sommer 
have hytten smurt med træbeskyttelse. Alt sammen opgaver, der kræver en del arbejde – men det 
er bestyrelsens håb, at der fortsat vil være god aktivitet, når vi kalder!  
Det er vigtigt for bestyrelsen at pointere, at det er medlemmernes forening – derfor vil vi også 
lægge op til, at vi får nedsat nogle arbejdsgrupper til at stå for vedligeholdelsen af hytten og områ-
det omkring den. Ikke sådan at forstå, at de personer, der melder sig til arbejdsgrupperne selv, 
skal lave alt arbejdet, men de er ansvarlige for at sørge for, at arbejdet bliver gjort! 
Vi har yderligere planer om til foråret at etablere et muldtoilet i nærområdet. Endelig er samarbej-
det med det team, der står for Vildmandskurserne (p.t. Emil og Benny) kommet i så faste rammer, 
at en del af foreningens medlemmer hver gang et kursus er gennemført, møder op på sidste kur-
susdag og byder de kommende medlemmer velkommen til at deltage i foreningens arbejde frem-
over. Det synes vi er en god overgang fra kursist til medlem af foreningen. 
 
Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet foreningens 
virke. Møderne har været afholdt dels på Naturama, dels på Naturskolen og et enkelt møde privat. 
Vi vil gerne holde en god forbindelse til begge de to institutioner, da det er vores opfattelse, at 
begge parter kan få fordele af det samarbejde.  
Dagsordenerne til bestyrelsesmøderne har været meget præget af hele planlægningsfasen for hyt-
ten og fondssøgningen. Selve tilladelsen til at bygge hytten har indebåret en længere fase med 
skriverier. Først dispensationsansøgninger til Kystdirektoratet, da byggestedet ligger nærmere ky-
sten end de 300 meter, som loven foreskriver. Herefter måtte vi i gang med Svendborg Kommune, 
og her lærte vi, at der krævedes såvel en landzonetilladelse som en byggetilladelse. Det faldt hel-
digvis i hak alt sammen og resulterede i, at vi modtog byggetilladelsen lige i begyndelsen af august 
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måned. Men når man samarbejder med byggemyndighederne her i kommunen, skal man væbne 
sig med en god portion tålmodighed. De rider ikke samme dag, som de sadler – og overgangen til 
udelukkende at arbejde digitalt har medført en lang række fejlmuligheder. Det måtte de selv er-
kende! Vi har derfor først her i januar fået kommunens kvittering for færdiggørelsen af projektet! 
Sideløbende med arbejdet for at få en byggetilladelse i hus, er der afsendt 11 ansøgninger til 
fonde om penge til byggeriet. De resulterede kort fortalt i, at vi fik indsamlet i alt 209.000 kr. til 
projektet, og det ser ud til, at pengene rækker – men også til, at de vil blive brugt helt op! 
 
Vi må således konstatere, at rammerne er ved at være på plads. Så er det bare op til os selv at få 
dem udfyldt og udnyttet på bedste måde. I erkendelse af, at vi er en sårbar gruppe, kræver det 
endnu mere af os som forening med hensyn til at være rummelig og opføre os ordentlig over for 
hinanden, så vi ikke skræmmer nogen væk. Det indebærer, at alt foregår i en atmosfære af tryg-
hed og åbenhed – men det kommer ikke af sig selv. Vi skal være opmærksomme på, at alle i for-
eningen trives og føler sig godt til mode, når vi mødes! 
Hvis vi er opmærksomme på at informere hinanden i god tid, kan vi bedre med rette forvente akti-
vitet og opslutning til det, der skal foregå. Derfor må det være et ufravigeligt krav til alle – og ikke 
mindst til bestyrelsen – at sørge for, at informationsniveauet er helt i top.  
Her kommer foreningens hjemmeside ind som et yderst centralt middel. Vil det være urealistisk at 
forvente, at medlemmerne løbende orienterer sig på hjemmesiden? Måske skal der her etableres 
en nyhedsrubrik, hvor alle nyheder omtales? Eller har I bedre forslag til, hvordan vi bedst sikrer 
det høje informationsniveau? 
 
På evalueringsmødet i begyndelsen af december drøftede vi både hyttens færdiggørelse og pla-
nerne for foreningens aktiviteter i 2019. Der kom mange gode forslag på banen, og bestyrelsen 
har efterfølgende drøftet forslagene. Derfor kan vi nu fremlægge følgende: 

 Udkast til turplanen for 2019, der vil indeholde flere ture til nærområdet – bl.a. 
vil ca. hver tredje tur gå til Bålhytten og det udfordrende område her.  

 Planen indeholder også en sommerafslutning med koner/kærester. 

 Hele planen vil blive lagt på hjemmesiden efter generalforsamlingen 

 Vi har fået tilsagn om en gave fra Sundhedshuset, og vi har drøftet, hvad der skal 
indkøbes, og det gik lige pludselig stærkt for at udgifterne for Sundhedshuset 
kunne blive kontoret i 2018. Gaven rummer indkøb af nogle gryder, økser til kløv-
ning af brænde, sikkerhedsudstyr til hytten (brandslukker, brandtæppe, 
Falckkasse mv.), gasflaske med regulator, så der kan varmes vand til opvask, ind-
køb af service og bestik ….. Vi er meget glade for denne gave, da det giver mulig-
hed for, at hytten nu bliver udstyret med det nødvendige grej, så den kan bruges 
– blot skal vi huske at tage vand med derud! I samme omgang har vi indkøbt ma-
terialer til hylder og et skab, så økserne kan komme under dobbelt lås – men med 
samme kode som til redskabsrummet! 

 Forslag om nedsættelse af arbejdsgrupper, der skal stå for færdiggørelse af hyt-
ten samt tage ansvaret for den løbende drift af hytten. Vi skal huske, at det er 
vigtigt at arbejdet bliver spredt ud på mange personer. Herved opnår vi, at alle 
kommer til at opleve hytten som deres hytte! 
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Hytten er nu blevet forsikret i Topdanmark, og der er ved samme lejlighed tegnet en ansvarsforsik-
ring, som kan bringes i anvendelse, hvis nogen af foreningens medlemmer under arbejdet ved hyt-
ten skulle komme til at forvolde skade på andre. 
 
Bestyrelsen har umiddelbart før jul afholdt et møde med en repræsentant fra Naturskolens perso-
nale om de rettigheder og pligter, der er forbundet med vores samarbejde. Det kom her frem, at 
Svendborg Kommune har nedlagt forbud mod, at vi fremover kører i bil ud til hytten. Vi må låne 
trækvogne og/eller en trillebør til at transportere vores grej – og til transport af det brænde, der 
skal transporteres derud fra P-pladsen. Dette medfører naturligvis en vis ulempe for os, men vi hå-
ber på alles forståelse og medvirken, når der skal transporteres ting til og fra hytten. Det er vigtigt 
for os at pointere, at det er os, der er gæster i området – og derfor må vi indrette vores aktivite-
ter efter værternes anvisninger! 
Desuden var det kommunens ønske, at der blev efterplantet små træer på de arealer, vi har ryd-
det ned til hytten i byggeperioden. På denne måde vil hytten igen få en lidt mere diskret plads set 
fra Øhavsstien. Vi kan klare denne opgave ved at flytte nogle af de mindre, selvsåede træer i områ-
det. Her er endnu en opgave til en arbejdsdag i foråret. 
 
Foreningens liv er fuldstændig baseret på medlemmernes – jeres – opbakning og energi – bl.a. ved 
at der møder det tilstrækkelige antal arbejdsvillige medlemmer op, når der indkaldes til arbejds-
dage. Bestyrelsens opgave består så hovedsagelig i at få dette arbejde organiseret bedst muligt. Vi 
takker for den energi, der ved forskellige lejligheder er lagt for dagen – uden jeres medvirken ville 
vi i øvrigt slet ikke have nogen forening! 
 
Vi har drøftet vedtægterne, og bl.a. ud fra virkelighedens verden har vi stillet forslag om nogle få 
ændringer i bestyrelsens sammensætning: 

 Der stilles forslag om, at formand og kasserer vælges direkte på generalforsam-
lingen. 

 De tre personer, der har været ”fødte medlemmer” af bestyrelsen (Simon, Benny 
og Henning) vil fremover blive tilknyttet som ”konsulenter” med møde- og taleret 
på bestyrelsesmøderne – men ikke stemmeret. 

 Som en følge heraf øges antallet af ”almindelige Vildmænd” fra 4 til 5. 
 
Det er bestyrelsens håb, at vi må få en god generalforsamling, og at debatten vil blive konstruktiv 
og frugtbar, så foreningen efter i dag vil stå styrket og bedre rustet til at klare de udfordringer, 
fremtiden vil bringe.   
Foreningens styrke vil altid være baseret på medlemmernes engagement og aktivitet.  
 
 
Beretningen overlades hermed til medlemmernes behandling. 


