
”Vedtægter for Vildmandsforeningen”. 
 
 

§ 1   Navn og hjemsted. 
 
Foreningens navn er ”Vildmandsforeningen i Svendborg”.  
Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Svendborg kommune.  
Stk. 3. Foreningen samarbejder med Naturama og har sin officielle adresse her. Desu-
den har foreningen brugsret til Svendborg Natur- og Miljøskole i henhold til indgået 
kontrakt. 
Stk. 4. Foreningen har i efteråret 2018 fået opført en bålhytte på et areal stillet til rå-
dighed af Naturskolen. 
 
 
§ 2 Optagelse af medlemmer. 
 
Som medlemmer kan optages mænd bosiddende i Svendborg Kommune. Medlem-
merne skal enten være ramt af en af en kronisk sygdom eller have været/være ramt af 
alvorlig sygdom, af enten somatisk eller psykisk karakter.  
Stk. 2. Optagelse vil normalt være betinget af, at personen har gennemgået et Vild-
mandskursus arrangeret i samarbejde mellem Svendborg Kommune og Naturama. 
 
 
§ 3. Formål og aktiviteter. 
 
Foreningens formål er at medvirke til, at medlemmernes generelle helbredstilstand 
forbedres, og deres livskvalitet øges, så de bliver mere robuste og i højere grad i stand 
til at tackle hverdagens udfordringer. 
 
§ 4. Dette formål søges opfyldt gennem deltagelse i aktiviteter sammen med de øvrige 
medlemmer. Aktiviteterne vil hovedsagelig foregå udendørs og i høj grad være af fy-
sisk karakter. Aktiviteterne har til formål at øge medlemmernes velbefindende og åb-
ne deres sanser for de kvaliteter, der ligger i at færdes i naturen. Aktiviteterne skal 
styrke krop og psyke og dermed øge velværet og styrke sammenholdet i foreningen.  
Aktiviteterne kan også være af lokalhistorisk eller kulturel karakter. 
Der arbejdes også med øvelser, der fokuserer på balance, åndedræt, meditation og 
opmærksomhed. 
Stk. 2. Der afholdes normalt aktiviteter hver 14. dag – dog på rullende dage de fire før-
ste dage i ugen.  
Stk. 3. På den årlige ordinære generalforsamling besluttes et udkast til turplanen for 
den kommende sæson. 
 
 
 



 
§ 5 Kontingent og regnskab. 
 
Størrelsen af kontingentet for det kommende år fastsættes på årets ordinære general-
forsamling. Kontingentet indbetales på foreningens konto senest en måned efter ge-
neralforsamlingen.  
Stk. 2. Undladelse af betaling af kontingent kan medføre eksklusion af foreningen. Be-
slutning herom træffes af bestyrelsen. 
Stk. 3. Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor. 
 
§ 6. Generalforsamlingen. 
 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i første 
kvartal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal med-
lemmer. 
Stk. 2. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker ved udsendelse af en mail eller SMS 
fra bestyrelsen til samtlige medlemmer ca. en måned før afholdelsen. 
Stk. 3. Det er ethvert medlems pligt til stadighed at holde sekretæren orienteret om 
sin (mail)adresse. 
Stk. 4. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent og to stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning (formand). 
4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse (kasserer). 
5. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde skriftligt senest 

14 dage forud for generalforsamlingen, så de kan optages på den ende-
lige dagsorden. 

6. Valg af formand for to år (i ulige årstal). 
7. Valg af kasserer for to år (i lige årstal). 
8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer valgt for to år: i ulige årstal væl-

ges et og i lige årstal to medlemmer.  
Hvert år vælges desuden to suppleanter valgt for ét år. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant valgt for ét år. 
10.  Eventuelt. 

Stk. 5.  Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Ved 
personvalg kan der dog begæres skriftlig afstemning. 
Stk. 6. Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling ved almindeligt flertal. 
Stk. 7. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Be-
gæring om ekstraordinær generalforsamling kan indgives af bestyrelsen eller af min. 
25 % af medlemmerne. 
Stk. 8. Bestyrelsens referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden senest 14 
dage efter generalforsamlingen. 
 



 
 
§ 7 Bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen består af 5 personer valgt af og blandt foreningens medlemmer. I ulige år 
vælges en formand og et bestyrelsesmedlem og i lige år en kasserer og to bestyrel-
sesmedlemmer. Alle valg er gældende for to år. 
Stk. 2. Hvert år vælges to suppleanter valgt for ét år. 
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter grf. med næstformand og se-
kretær. Sekretæren kan udpeges uden for den valgte bestyrelse. 
Stk. 4. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesbeslutningerne. Den offentliggøres 
snarest muligt efter møderne på hjemmesiden. 
Stk. 5. Til bestyrelsen er fast knyttet tre konsulenter: En repræsentant fra Svendborg 
Kommunes Sundhedsforvaltning, en repræsentant fra Naturama samt foreningens 
naturvejleder. Konsulenterne kan deltage i bestyrelsens møder, hvor de har taleret, 
men ikke stemmeret. De kan frit deltage i foreningens øvrige aktiviteter. 
 
§ 8  Udvalg 
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver. 
Stk. 2. 
Udvalgene udfører deres arbejde i et tæt samarbejde med bestyrelsen. Nye opgaver 
forudsættes inden iværksættelse godkendt i bestyrelsen, herunder den nødvendige 
økonomi, der er forbundet med opgavernes løsning.  
Bestyrelsen kan selv over for udvalgene fremkomme med forslag til arbejder, der skal 
iværksættes. 
Stk. 3. 
Udvalgene indkalder selv den nødvendige arbejdskraft blandt medlemmerne. 
 

 
 
§ 9 Medlemsmøde. 
 
Året afsluttes med et medlemsmøde i første halvdel af december. Her evalueres årets 
aktiviteter, og medlemmerne fremkommer med forslag til det kommende års aktivite-
ter. Forslagene koordineres herefter af bestyrelsen, der fremlægger en plan for det 
nye år på generalforsamlingen. 
 
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Her skal mindst 
to tredjedele af de fremmødte give tilslutning til opløsning af foreningen. 



Stk. 2. Foreningens evt. midler tilfalder i givet fald Naturama og Naturskolen. 
 
Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen 30. januar 2020. 
 
 
Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og foreningens formand.  
 
 
 


