
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i Vildmandsforeningen d. 10. december 2020 

 

Mødedeltagere: Knud Fruelund Hansen(KFH), Claus Crossteig Rasmussen(CKR), 

Søren Schou Sørensen(SSS), Thorkild Jessen(TJ), Hans H. Villadsen(HHV), 

Henning Madsen(HM). Afbud fra Finn Bønnelykke(FB) men han kunne efter 

ønske/behov kontaktes telefonisk. 

Mødet foregik på Naturama kl. 10.00 til kl. 12.30 

1. Dagsorden godkendt 

2. 2. Finn Jensen sagen: Finn Jensen udelukkes fra foreningens aktiviteter fra d. 

1./10. 2020 til og med d. 30./9. 2021. Finn Jensen kan atter deltage efter 

denne dato efter at have deltaget i et møde med bestyrelsen i september 

måned 2021. Finn Jensen kan efterfølgende ikke varetage noget tillidshverv i 

foreningen. Foreningens medlemmer orienteres i et brev fra bestyrelsen. Finn 

Jensen modtager ligeledes samme brev. HM laver et udkast til brevet. 

3. Evalueringen dette år foregik i bålhytten i grupper à 10 deltager x 3 med 

blandt andet følgende udsagn: flere heldagsture, også nye destinationer til 

vores ture, måske professionel coach til mindfulness m.m. fisketure, 

familiearrangementer, foredrag om diabetes, lungesygdomme, cancer, stress 

m.m., navneskilt på deltagerne på turene. Thorkild Jessens telefonnummer 

opsættes i bålhytten som kontaktnummer. 

4. Et eventuelt Ranger-hold med tilknytning til Vildmandsforeningen kan tilbyde 

deres arrangementer til foreningens medlemmer via deres kontaktperson. 

Ranger-holdet kan ikke modtage økonomisk støtte fra foreningen. 

5. Vi genoptager Corona-turene med hold à 10 personer. Tilmelding til CKR som 

inddeler de tilmeldte i 3 grupper. Hver gruppe kommer på tre forskellige ture 

med hver sin “gruppeleder”. HM tilrettelægger turene. Turene afholdes i 2021 

foreløbig d. 18./1. - 2./2. - 17./2. - 3./3. Fra d. 9 oktober 2020 er TJ 

bestyrelsesmedlem. Fra d. 10. december 2020 er HHV bestyrelsesmedlem. 

KFH stopper d. 10. december 2020 som formand og udtræder af bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig d. 10. december 2020, indtil næste 

generalforsamling, som følger: Konstitueret formand: CKR, konstitueret 

kasserer: TJ, næstformand: HHV, sekretær FB, bestyrelsesmedlem SSS. 

KFH og CKR samarbejder om overleveringen af formandsopgaverne, og KFH 

kan altid kontaktes efter behov. 

6. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 14. januar. CK giver besked om sted og 

tidspunkt samt sender en dagsorden  

 

Referent: Henning Madsen 


