Vildmandsforeningen i Svendborg

Kære medlemmer af Vildmandsforeningen

Da vi på grund af Corona smittefaren og myndighedernes tiltag ikke kan afholde
generalforsamling i januar måned 2021 som planlagt, udsender bestyrelsen hermed
dette nyhedsbrev.
2020 har været et begivenhedsrigt år i Vildmandsforeningen. Vi nåede lige at afholde
generalforsamling, og vi fik gennemført adskillige ture. Vi nåede at komme på
heldagstur til Ærø, vores muldtoilet ved bålhytten blev etableret, vi har gennemført
årets evaluering og afholdt ture med de begrænsninger Corona-situationen har
medført.
Som I sikkert har bemærket, har Finn Jensen ikke deltaget i nogen arrangementer i
foreningen siden etableringen af vores muldtoilet ved bålhytten d. 21. september. På
et bestyrelsesmøde d. 9 oktober besluttede bestyrelsen enstemmigt at udelukke
Finn Jensen fra foreningens aktiviteter i et år fra d. 1. oktober 2020. Dette blev
meddelt Finn Jensen ved et møde med ham d. 18. oktober, hvor Claus Krossteig
Rasmussen, Søren Schou Sørensen og Henning Madsen deltog. Udelukkelsen fra
vores aktiviteter skyldes Finn Jensens adfærd. Under arbejdet med at etablere
muldtoilettet, som Jens Otto Rytter Grosen så flot har fremstillet, skubbede Finn
Jensen med brystet/maven til Jens Otto Rytter Grosen, samtidig med at han verbalt
voldsomt overfusede Jens Otto. Denne adfærd kan på ingen måde tolereres, og
derfor har en enig bestyrelse besluttet at udelukke Finn Jensen fra foreningens
aktiviteter som ovenfor beskrevet. Finn Jensen kan, hvis han ønsker det, atter
deltage i vores aktiviteter fra d. 1. oktober 2021, efter at han har været til et møde
med bestyrelsen i september 2021. Finn Jensen kan i fremtiden ikke varetage noget
tillidshverv i Vildmandsforeningen.
På grund af Finn Jensens adfærd udtrådte Jens Otto Rytter Grosen med øjeblikkelig
virkning fra bestyrelsen ved bestyrelsesmødet d. 9. oktober, og Jens Otto Rytter
Grosen har ikke deltaget i foreningens aktiviteter siden. Bestyrelsen håber at Jens
Otto Rytter Grosen atter vil deltage i vores aktiviteter i det nye år. Thorkild Jessen,
som var suppleant til bestyrelsen, er fra d. 9. oktober 2020 bestyrelsesmedlem.
Vores formand i vildmandsforeningen Knud Fruelund Hansen har gennem lang tid,
og også i bestyrelsesarbejdet sidste år, været meget påvirket af Finn Jensens
adfærd. Knud Fruelund Hansen ønsker desværre ikke længere at være formand.
Knud Fruelund Hansen meddelte ved generalforsamlingen i januar måned i år, at
dette år var hans sidste i bestyrelsen. Knud Fruelund Hansen stopper d. 10.
december 2020 derfor i bestyrelsen. Hans H. Villadsen, som ligeledes var suppleant
til bestyrelsen, er fra 10. december 2020 bestyrelsesmedlem.
Med baggrund i ovenstående, og fordi vi sandsynligvis ikke foreløbig kan afholde en
generalforsamling, har bestyrelsen besluttet at konstituere sig som følger:

Konstitueret formand: Claus Krossteig Rasmussen.
Konstitueret kasserer: Thorkild Jessen
Næstformand: Hans H. Villadsen
Sekretær: Finn Bønnelykke
Bestyrelsesmedlem: Søren Schou Sørensen.
Konstitueringen træder officielt i kraft d. 1. januar 2021, men den fungerer effektivt
fra og med d. 10. december 2020. Konstitueringen er gældende indtil vi igen kan
afholde en generalforsamling.
Har i spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan i kontakte Konstitueret
formand Claus Krossteig Rasmussen på telefon 29 92 96 46 eller på mail:
claus.krossteig@gmail.com

GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE OG JERES FAMILIER

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Vildmandsforeningen

