
 
 
 
 

 
 
Generalforsamling d. 03. maj 2011 i Bildsø Kolonien. 
 
I generalforsamlingen deltog 25 medlemmer. 
 

1. Valg af dirigent og sekretær. 
Erik Becker blev valgt som dirigent og Irene Rasmussen blev valgt som sekretær. 
Dirigenten indledte med ar konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed 
beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning.  
Formanden redegjorde for foreningens aktiviteter gennem det forløbne år. 
Indvielse af kajakker. 
Afvikling af kajakkurser i samarbejde med Jan Nielsen, Kajak Fun. 
Kajaktur til Sorø sø 30. maj. 
Løbekursus v. Carsten Nøddeskov d. 06. juni. 
Badeboldløb d. 13. juni med 21 tilmeldte. 
Træning med instruktion, Karen Tengberg og Simone Gorju, 11 søndage. 
Qi Gong v. Claus Gylling 10 gange. 
Kajakudlån med sæsonkort kr. 300 for en hel sæson. 
Zumba v. Ines B. House of Zumba, 3 gange med stor tilslutning. 
Grillaften m. start og rundvisning på Knudsrødsgård, her blev fremvist en ny ridebane samt vist og fortalt 
om et stort naturgenrejsningsprojekt. 
SMS- kæde til kajak sejlads, etableret for de medlemmer, der ønsker at deltage i denne. 
TV-2 øst udsendelse ”mest for pengene” blev optaget d. 23. juni og vist d. 18. august. Link til indslaget 
findes på foreningens hjemmeside. 
Foreningens hjemmeside ”Galleri”  her er samlet samtlige artikler, der i de 4 år foreningen har eksisteret, 
har været skrevet. 
Friluftsidrætsmærket blev i 2010 erhvervet af 12 personer. Guldnål og bevis blev overrakt d. 22. september 
på et medlemsmøde. 
Kajaktur på Tude og gåtur af trampe stien til Trelleborg d. 03. oktober. 
Julemotion d. 21. november med guidet tur i skoven v. Annli. 
Sheltere – der er nu 3 sheltere klar til brug, Shelterne er placeret ved Bildsø skoven, Kongsmark stand og 
Frølunde fed. Officiel indvielse sker d. 08. maj. Den samlede pris er kr. 145.000. 
Foreningsfoldere med oplysning om foreningen og kalender over sommerens aktiviteter er 
husstandsomdelt til 3000 husstande af 25 medlemmer d. 17. april. Folderen har på 14 dage givet 15 nye 
medlemmer. 
Der har været arrangeret gå- og løbeture i Slagelse Lystskov d. 10. april. 
Foreningen har søgt Slagelse Kommune og tilladelse til at opføre en skov hytte, der kunne fungere som 
klubhus og bådehus. Der er givet afslag på ansøgningen. Men vi tager ikke et nej for et nej og kæmper 
videre. 



Medlemstallet i 2010  er 116 betalende medlemmer. 
Medieomtalen har været særdeles positiv. 
Foreningens visioner er at sikre sjove, spændende aktiviteter i naturen. 
Formanden rettede en stor tak til tjenstvillige medlemmer til de forskellige arrangementer. 
 
Der blev efterfølgende orienteret om, at foreningen er tilmeldt et medlemsregistrerings program, 
Conventus, der vil lette arbejdet for formand og kasserer. 
 
Efter drøftelse af Zumba musik i den fri natur, Horse and Fit (som formanden udtrykkelig gjorde 
opmærksom på var ment som en joke) blev bestyrelsens beretning godkendt. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Kassereren gennemgik regnskabet for  2010, der viser et underskud på kr.2.708,17 mod budgetteret kr. 
8.791,83. Resultatet ses som tilfredsstillende. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens forsalg til budget for det kommende år, samt fastsættelse af 
kontingent. 
Kassereren fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2011. Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent. 
Budgettet balancerer med et  forventet overskud på kr. 7.416. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens 
forslag. Det blev besluttet, at dersom medlemstallet ikke når det budgetterede (150) gearer bestyrelsen ned 
for aktiviteterne. 

5. Indkomne forslag. (ingen). 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bettina Brodthagen og Irene Rasmussen. Begge modtager 

genvalg.  Begge blev genvalgt. 
Ole Christiansen udtræder af bestyrelsen. Kirsten Nielsen blev valgt som bestyrelsesmedlem. Kirsten 
Nielsen sidder i Ole´s valgperiode. Det vil sige, Kirsten er på valg næste år. Kirsten konstitueres som 
kasserer. 

7. Valg af 1 – 2 suppleanter. Niels Hertel Jensen og Vivi Jensen blev genvalgt som suppleanter. 
8. Valg af revisor og revisor suppleant. Erik Becker blev valgt som revisor og Lars Korsbæk blev valgt som 

revisorsuppleant. 
9. Evt.  

o Ole Christensen fik tak for sin store indsats som kasserer.  
o Der blev rejst et forslag om at have et arrangement i forbindelse med generalforsamlingen f.eks. 

rundvisning i Bildsø skoven v. August Beck, der kan fortælle skovens historie. 
o Der var præsentation af nye løbetrøjer, der kan vælges mellem 4 forskellige farver. Pris kr. 100 

inkl. tryk med foreningens logo. Bestilling afgives til Ole Christensen. 
o Et medlem stiller spørgsmålet, om det er rimeligt, at foreningen har Zumba på programmet. 

Foreningens værdier er respekt for dyrene og de øvrige brugere af skoven, disse værdier 
harmonerer ikke med musikken til Zumba. Der blev udvekslet synspunkter omkring dette 
spørgsmål. 

 
Dirigenten takkede for en god debat på generalforsamlingen, der dermed var afsluttet. 
 
 
Erik Becker    Irene Rasmussen 
Dirigent    Referent. 
 
Dirigenten har underskrevet protokollen. 

 
 
 
 



 


