
VILDMANDSFORENINGEN 
i Svendborg 
 
 

Beretning ved generalforsamlingen 2020. 
 

Så nåede vi frem til foreningens fjerde generalforsamling. Meget er sket, siden vi sad 
en arbejdsgruppe i efteråret 2016 og arbejdede med at udforme de første vedtæg-
ter for den forening, vi da kun lige kunne ane konturerne af. Hvordan ville det gå? 
Ville idéerne blive til realiteter? Ville foreningen overhovedet kunne overleve? Ville 
der overhovedet være opbakning til idéen om at lave en forening? 
Hvordan er det så gået?  
Man kan bedømme resultaterne ud fra forskellige vinkler, men uanset hvad er der 
ingen tvivl om, at resultaterne taler deres tydelige sprog: 
 

 Medlemsantallet har i alle årene været støt stigende til i dag ca. 65 medl. 

 Foreningens økonomi er stabil og fornuftig og vi bliver fortsat støttet af 
Svendborg Kommune. 

 Aktivitetsniveauet har fundet et fornuftigt leje med ture i sæsonen ca. hver 
15. dag. 

 Vi har en fast tilknyttet naturvejleder, der er et uvurdérligt aktiv for indholdet 
på turene. 

 Vi har fået vores egen bålhytte, som vi stadig arbejder på at få indrettet og 
forbedret. Vi har bl.a. endnu ikke fået løst røgproblemerne! 

 Vi har fået vores egen hjertestarter, og de første 3 kurser er gennemført. Vi 
skal til at se på de opfølgende kurser, og på det sidste er kommet et ønske om 
også tilbyde kurset til vores ægtefæller. 

 Og så det allersidste: Foreningen er lige sammen med 5 andre blevet nomine-
ret til Den Sydfynske Initiativpris 2019. Den vil blive overrakt til prisvinderen 
ved en festlighed i Ollerup 2. februar. Spændende, men under alle omstæn-
digheder et skulderklap til foreningen. Alle medlemmer er i øvrigt inviteret til 
festlighederne - I skal bare gå ind på nembillet.dk og selv printe en billet ud. 

 
Er alt så godt – og ligger fremtiden så lys foran os? Det kunne man jo godt hævde, 
men så tror jeg, at man lukker øjnene for en væsentlig pointe, som I medlemmer 
ikke umiddelbart mærker noget til.  
Samarbejdet i bestyrelsen har ikke fungeret tilstrækkeligt godt de seneste to år –  el-
ler mere præcist: samarbejdet mellem Finn Jensen og mig fungerer ikke! Det må der 



gøres noget ved! Der har været flere mæglingsmøder, men det har ikke gjort forhol-
dene acceptable. 
 
Den idéelle bestyrelse er sammensat, så bestyrelsesmedlemmerne supplerer hinan-
den – på den måde bliver arbejdet bedre fordelt – og bestyrelsen når længere ud i 
det praktiske arbejde. Men det kommer ikke af sig selv – den problematik skal der 
arbejdes med.  
Der er i hvert fald tre faktorer, der skal løses, før man får det perfekte samarbejde: 

 
1. Arbejdet skal udføres i en tryg atmosfære, hvor tonen i bestyrelsen er præget 

af gensidig respekt – og hvor man taler til hinanden i en ordentlig tone. 
2. Der skal i arbejdet være et højt informationsniveau, hvor bestyrelsesmedlem-

merne løbende orienterer hinanden om opgavernes løsning – også mellem 
møderne. 

3. Bestyrelsesmedlemmerne skal - for at arbejdet kan lykkes - være enige om de 
store linjer i arbejdet og hver især udfylde sin plads i fællesskabet. 

 
For at der til stadighed kan være den nødvendige energi og fornyelse i arbejdet, må 
bestyrelsesarbejdet løbende evalueres og tilføres nye idéer. I den idéelle bestyrelse 
sker det ved, at der til stadighed er en vekselvirkning mellem stabilitet og fornyelse. 
– altså at der indimellem kommer nye kræfter til. 
 
På sidste års generalforsamling blev der fremsat forslag om, at det praktiske arbejde 
ved hytten og i området deromkring skulle bygge på to udvalg, der skulle indgå i ar-
bejdet i et samarbejde med bestyrelsen. Debatten sidste år mundede ud i, at der 
kun skulle nedsættes én arbejdsgruppe. Den blev desværre først nedsat i eftersom-
meren, men siden har det faktisk regnet næsten uafbrudt! – og der er derfor nogle 
ting, der endnu ikke er blevet lavet.  
 
Foreningen har fået en henvendelse fra en nydannet Vildmandsgruppe i Fåborg-
Midtfyns kommune. De har rettet en forespørgsel til os, om de evt. kunne blive op-
taget i vores forening. Jeg tror ikke, det vil være en god idé. Det vil under alle om-
stændigheder kræve en vedtægtsændring – og jeg kunne frygte, at det vil komme til 
at påvirke Svendborg Kommunes lyst til fortsat at støtte os med kommunale tilskud 
til vores drift. Her har vi lige fået 15.000 kr. til aktiviteterne i 2020.  
Derimod kunne folkene fra Fåborg måske inviteres til at deltage i vores aktiviteter 
her i 2020. Om der skal sendes en generel invitation til dem – eller om vi skal be-
grænse tilbuddet til at omfatte enkelte ture, synes jeg, vi skal drøfte her i dag.  



Jeg tror ikke på en sammensmeltning af de to foreninger, men indtil der er gennem-
ført det nødvendige antal Vildmandskurser i Fåborg, kunne det være vores bidrag til 
dem. Vi hører gerne generalforsamlingens holdning hertil. 
 
Der har desværre været et par tilfælde af, at redskabsrummet i Bålhytten ikke er 
blevet aflåst – og der er tilsyneladende forsvundet en lygte eller to fra rummet. Det 
er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på at få låst hængelåsen inden vi forlader hyt-
ten – det gøres kun, når man efter endt brug ”blander” tallene. 
 
Vildmandsforeningen er medlemmernes forening – ingen tvivl om det. Derfor er vi 
også afhængige af, at I møder op, når der bliver indbudt til arbejdsdage. Det er der 
heldigvis også mange, der gør – stor tak for det! Jeg har ved et par lejligheder kvitte-
ret for et godt stykke arbejde med et par flasker vin til hovedkræfterne. Fint nok 
med det – men jeg er ikke sikker på, at jeg har påskønnet de andre, unavngivne, der 
har hjulpet til med arbejdet. Det råder jeg gerne bod på ved denne lejlighed! 
Eksempel: Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er Boris’ trappe – han har de-
signet den og lavet den hjemme i sin garage; men det blev vist ikke nævnt, at Frits 
og Finn hjalp til, da den blev stillet op! Og det er netop kendetegnet ved vores for-
ening: vi er afhængige af, at der er mange, der hjælper til i det daglige. Foreningens 
drift er ikke enkeltmandspræstationer, men alle er i det daglige arbejde med til at 
tegne foreningen. Det styrker sammenholdet. TAK FOR DET!  
 
Det er mit ønske, at vi må få en god generalforsamling med en konstruktiv debat, så 
vi kan imødese de kommende års arbejde med ro i sindet og mod på fremtiden! 
 
 
Knud F. 
 
 
 


