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Generalforsamling den 20 marts 2012.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Velkomst
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget.
Godkendelse af regnskab
Godkendelse af budget og kontingent.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
1. På valg er Hans Jørgen Møller (modtager genvalg, 2 år)
2. På valg er Helge Larsen (modtager genvalg, 2 år)
3. Nyt medlem Thorbjørn Olesen Fredericia (1 år)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelse
1. Lasse Thorsen (modtager genvalg)
2. Kirsten Rasmussen (bestyrelsens forslag)
Valg af 2 revisorer
1. Claus Olsen fra Borup (har accepteret)
2. Flemming Klarskov Rasmussen fra Farum (har accepteret)
Valg af 1 revisor suppleant
Eventuelt.
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Ad 1. Formanden indledte med at fortælle lidt fra det netop afholdte
repræsentantskabmøde i DMF. Kunne konstatere at der var mødt 3
medlemmer.
Ad 2. Hans Jørgen Møller
Ad 3. Lasse Thorsen
Ad 4. Jf. bilag.
Ad 5. Regnskabet var ikke lavet
Ad 6. Ikke muligt at godkende da det ikke var lavet.
Ad 7. Der blev ikke fremlagt noget, kontingent fortsat kr. 0,00
Ad 8. Ingen indkomne forslag
Ad 9.
1. Hans Jørgen Møller blev genvalgt
2. Helge Larsen blev genvalgt
3. Thorbjørn Olsen Fredericia var foreslået men blev for nedstemt med 2
stemmer imod og 1 for. Der kunne ikke stemmes for Thorbjørn da tilsagnet om
hans deltagelse ikke var konkret og ej heller ikke tilstede. Der indkom heller
ikke andre forslag.
Ad 10.
1. Lasse Thorsen blev genvalgt
2. Kirsten Rasmussen
Ad 11.
1. Forslaget blev ikke vedtaget, på grund af den store afstand. 2 stemmer imod
og 1 for.
2. Det samme som 1.
Ad 12. Lasse Thorsen. 3 stemmer for.
Ad 13. Der var ingen emner.
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Formandens beretning 2012.
Det har været hvad jeg vil kalde et normalt år. Afholdelse af vores arrangementer Ravning
Borvandring og Julemotionsturen. Dog var Ravning Brovandringen præget af at Ødsted
Skole var under ombygning. Vi fik afholdt hvad et rigtig godt hjælper arrangement, med flot
solskin.
I 2010 var der et bestyrelsesmedlem der ikke ønskede at fortsætte med arbejdet i
bestyrelsen og inden sidste generalforsamling havde det ikke været muligt at finde et nyt
bestyrelsesmedlem. Hvilket har betydet der har været færre til at udføre de opgaver
foreningen har stået overfor.
Bestyrelsesmøder i 2010 11 stk. og i 2011 10 stk. Det kan umiddelbart lyde af mange. Det
bestyrelses møderne mest er præget af, er møder med henblik på de enkelte
arrangementer. Det der er rigtig bestyrelses arbejde er at vi løbende følger op om vores
vedtægter virker efter hensigten, hvordan får vi nye medlemmer til bestyrelsen, hvordan
får vi flere deltagere til at deltage på vores ture (generelt set), hvordan er den økonomiske
status og hvis ingen af de nævnte ting ikke findes tilfredstillende at så træffe beslutning om
nødvendig tiltag. Det er også bestyrelsens opgave at vurdere forslag fra DMF og andre
interessenter foreningen måske kan drage fordel af. Det har der kun for et enkelt
bestyrelsesmøde været muligt at afsætte tid til. Konklusionen på det punkt blev at det
skulle udsættes.
Vi har også i løbet af året været til Ekstra Ordinær generalforsamling i DMF med henblik
på at træffe beslutning om at vi skulle tilslutte os den Europæiske del af IVV, hvilket blev
vedtaget at vi skulle. Vi har også deltaget i et regionsmøde, hvor jeg og Thorbjørn Olsen
deltog, hvor dagen blev indledt med et 3 timers kursus i markedsføring. Efter kurset var
det så mulighed for DMF at fremlægge deres ting, hvorefter der var mulighed for de
enkelte foreninger komme med kommentarer. Der var 2 emner der gik igen det ene var
foreningernes erfaring med at bruge stævne snacks og det andet var foreningernes
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værdier der dog ikke blev solgt særlig godt, men jeg vurderede dog at det kunne dog være
ret vigtig at vi fik en drøftelse af disse ting, hvorfor jeg tilmeldte mig dette arbejde. Det blev
så desværre her i foråret aflyst med begrundelse i manglende tilslutning.
Af arrangementer fik vi afholdt Ravning Brovandring og Julemotionsturen. På Ravning
Brovandring var der 498 deltagere henholdvis lørdag med 247 og søndag med 251. Der
var ca. 130 der overnattede og til spisning lørdag var der ca. 100 deltagere. Turen var
også påvirke af at musikken var ca. kr. 1000,00 større end året før og at, på grund af
ombygningen, at vi var nødsaget til at leje telte og bordsæt. Et telt på skolen og et til
Rasten på Ravning Station. Det sidste dog som følge af den aftale der blev lavet med
naturstyrelsen på grund af balladen i 2010. Desværre ligger der ikke noget projekt
regnskab på dette, men en overordnet vurdering af det er at det dog har givet et mindre
overskud. Der også begrænset udbetaling af omkostninger afholdt af hjælperne.
Det andet arrangement vi afholdt var julemotionsturen, den var dog præget af at den måtte
afvikles med kun 2 hjælpere, hvilket jeg dog ikke synes er særlig hensigtsmæssig, men
det lykkedes dog alligevel at få den afviklet. Der var planlagt med 2 rastepladser. Den på
den længste strækning aflyste jeg. Jeg blev så nødt til selv at besætte startbordet, hvilket
jeg finder absolut forkert. Det betød så at jeg ikke fik taget de billeder jeg ønskede og
havde heller ikke den mulighed for at tale lidt med folk. Desværre blev der så også et
problem med min printer, hvorfor jeg endnu har et diplom liggende, som jeg håber kan
afleveres til vedkommende når jeg ser ham. Julemotionsturen gav et overskud på kr.
634,00. Der er så ikke betalt omkostninger til hjælpere og materiel.
Med hensyn til hjælpere havde jeg 33 hjælpere på liste der kunne indsættes på forskellige
tidspunkter under afviklingen af Ravning Brovandringen. Lørdag er den dag der hvor der
er flest tidsslot der skal besættes 41 ialt. Desværre måtte vi sige farvel til vores kok, som
jeg må takke for det arbejde han hidtil har udført, fordi han ønskede at lave andre ting.
Dog har han sagt ja til at hjælpe til på en rast i år. Det har betydet at vi har været nødt til at
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finde en ny kok/køkkenleder, som vi allerede har begyndt samarbejdet med og som jeg
indtil nu kun kan tale positivt om. Efter afviklingen af Ravning Brovandringen fik vi en del
ros til hjælperne som vi skulle sige tak til, hvilket jeg fik lejlighed til på vores hjælper
arrangement i efteråret.
Vi havde også et hjælper arrangement, som blev afviklet med en vandretur og efterfulgt af
et pølsebord.
Med hensyn til medlemmer har jeg oplyst til DMF, der gøres hvert år i januar måned, 4
herrer og 1 dame. Det mener jeg er for lidt. Vi har rigelig af problemer ud fra det at
besætte bestyrelses posterne. Her skal vi være 8 - 10 personer jf. vedtægterne. For mig
betyder det at der skal gøres noget for at sikre at vi har tilstrækkeligt med medlemmer til at
forsyne bestyrelses posterne. Det samme gælder når vi skal bruge hjælpere i det det er
nemmere at spørge blandt medlemmerne om de kan hjælpe til. Forud for
generalforsamlingen lagde jeg dog en annonce ind på hjemmesiden under nyheder i håbet
om at der var nogen der ville melde sig. Det har det så ikke været. Jeg ved godt det ikke
var tilstrækkelig men dog en begynd.
Hvis ikke der gøres noget for at skaffe medlemmer mener jeg vi ligeså godt kan nedlægge
foreningen og sige at det var det. Nu har det været oppe at få at få medlemmer skal vi
kunne tilbyde dem noget og det har fået mig til at tænke på hvad er en forening egentlig
og hvad de tilbydes og om det overhovedet er nødvendig at tilbyde dem noget. Sådan
som jeg ser det er en forening skabt af medlemmer, hvorfor også udviklingen af foreningen
skal ske ved hjælp af medlemmerne og deres ønsker. Går man ind i foreningens
vedtægter står det klart hvad foreningen reelt byder og behøver ikke at være mere end
det. Det er at vi afholder Ravning Brovandring og har mulighed for andre aktiviter. Ud fra
det sidste kan medlemmerne blot komme med deres ønsker, hvilket kun vil efterkommes
ud fra en økonomisk, resource mæssig og tidsmæssig vurdering.
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