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  Vi har endelige hørt fra Friluftsrådet vedrørende vores ansøgning. det blev desværre et 
stor rungende nej. Men begrundelsen var helt hen i vejret. Jeg ringede derimod og fik en meget klar 
fornemmelse af at man bevist  havde søgt nogle ordvalg i ansøgningen til at afvise vores anmodning. Et 
væsentlig argument i deres afvisning gik på at vi jo var en ”idrætsforening” idet jeg desværre havde fået 
indsendt forslaget til vores vedtægter. Hvor der stod at vi ønskede at søge optagelse i Dansk Idræts 
Forbund. Vi besluttede jo netop på vores generalforsamling, at vi ikke ville søge denne optagelse, da vi 
blot var en natur motions forening, hvilket blev rettet i den endelige vedtægt.  
 
Jeg har nu formuleret en ny ansøgning og gået mere målrettet efter de dele man i Friluftsrådet ønsker at 
støtte. Desværre har man en del begrænsninger for hvad man ønsker at støtte. For eksempel kan man 
søge støtte til køb af havkajakker, jeg havde kun skrevet kajakker!!. Man støtter ikke klubhus, eller 
bådehuse til de havkajakker man gerne vil formidle til det danske folk!  Jeg havde søgt om midler til et 
bådehus på ca. ½ million.  I den nye ansøgning har jeg belært af erfaring ansøgt om midler til dels 
havkajakker, men også om støtte til indkøb og oprettelse af 4 stk. Sheltere i forbindelse med oprettelsen 
af en ”natursti” for både kajakfolk og vandrere lang kystområdet fra Svendstrup ved Korsør til Reersø i 
Kalundborg Kommune. Jeg har indtil videre talt med ”Vej og Park” i Slagelse og her er man positiv over 
for tanken.   
 
I øjenblikket arbejder jeg med at få et stormøde i gang med diverse forvaltninger i Slagelse Kommune, 
som bl.a. skal få afklaret den omtalte ”Natursti” langs kysten, men også at få ophøjet de stier vi har i 
skoven til officielle afmærkede Naturstier.  Desuden er jeg blevet bekendt med, at indenrigsministeriet 
sidste år oprettet en fond med de intentioner at støtte tiltag i kommunerne landet over der kan få borgerne 
ud at motionere. Fonden kalder man ”Kom i gang Danmark”. Flere Kommuner landet over har allerede 
fået del i de midler, men Slagelse figurere pt. som nr. 34 ud af 42. Det skulle vores ideoplæg gerne rette 
op på og jeg fornemmer en positiv holdning hos de kommunale embedsmænd jeg indtil videre har talt 
med. Herudover vil vi se på mulighederne for at hente støtte fra en anden offentlig fond der hedder ”Grøn 
partnerskab” der blev oprettet sidste år af miljøminister Conni Hedegaard.  
 
 

  Egestammerne er nu fældet og målt op og skåret op i de ønskede længder. 
Jeg var heldig at støde på den af kommunen bestilte entreprenør, som kørte tømret ned på vores plads. 
Det viste sig han havde et savværk hjemme. Så ved en hurtig indsats fik vi sorteret det tømmer fra, der 
skulle behandles på savværket. Det befinder sig nu klar til den videre bearbejdning, som finder sted 
lørdag den 17. november, hvor jeg hjælper til med en korrekt opskæring. Her kunne jeg godt bruge et par 
hænder mere til hjemtransporten. Er der nogle der melder sig? 
 



Det bringer mig så frem til det vigtigste. Nemlig indkaldelse til fællesarbejde med opstilling og 
bearbejdning af selve redskaberne på pladsen. Hvilket er planlagt at skulle finde sted  
søndag formmiddag den 18. november kl. 9.30 og til omkring middag (ja jeg beklager at det går ud over 
træningen, men det andet kan man også sagtens brænde nogle kalorier af på).  
 
Jeg håber at se alle de frivillige hænder, vi tidligere har fået tilsagn fra. Men jeg er klar over det ikke kan 
passe ind alle steder, men håber som sagt at se så mange som muligt.  
 

  Vi har fået en mundtlig sanketilladelse af kommunen, så dem der har lyst og behov, kan gå 
ud og opskære brænde fra det overskud der er fra de egetræer der er fældet. Prisen skulle så vidt jeg 
erindre være kr. 100,- pr. rummeter.  Når brændet er hjemtaget vil en mand fra kommunen komme og 
hjem til én og måle op og herefter afregne.  
 

 Jeg skal endnu engang minde om vores planlagte medlemsmøde og juletur søndag 
den 25. november kl. 10.00. Hvor vi skal have en guidet tur gennem skoven med Rikke Ryttersgaard og 
efterfølgende Gløg og æbleskiver på vores aktivitetsplads.  
Vi modtager meget gerne snarest muligt jeres tilmeldinger, så vil kan planlægge nødvendig indkøb.  
 

  Husk julegaveønsker om træningstøj med klublogo..  
Ole Christiansen modtager meget gerne bestillinger.  
 
Løbesæt med buks og jakke er af mærket Craft og fås som nævnt i herre og dame modeller i de gængse 
størrelser  
(S, M, L, XL, XXL – osv.)  Prisen for hele herligheden kan Ole gøre for kr. 350,-  
 
Newline T-shirten som også leveres i gængse størrelser kan fås for kr. 125,-  
Bomulds T-shirten  leveres ligeledes i gængse størrelser og kan fås for kr. 50,- 
 

           
 
 
Med de bedste hilsner og på bestyrelsen vegne 
 
Sven Heiner 


