Foreningen for Afholdelse af
Ravning Brovandring
Generalforsamling den 7. marts 2011
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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
Valg af 2 suppleanter til bestyrelse
Valg af 2 revisorer
Valg af 1 revisor suppleant
Eventuelt
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Ad. 1.
Formanden bød velkommen og havde ikke noget særligt at sige.
Ad. 2
Hans Jørgen Møller blev en stemmigt valgt.
Ad. 3
Ingen da der kun var mødt 3 personer op.
Ad. 4
Beretning vedhæftet som bilag
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Ad. 5
Regnskabet kunne ikke fremlægges, da det ikke var færdig udarbejdet og
gennemgået af foreningens egen revisor. Kunne dog fortælle at vi ved
årskiftet havde en penge beholdning på kr. 11961,59.
Der var ikke udarbejdet noget budget. Hans Jørgen Møller måtte dog
erkende at det var et fælles ansvar at det ikke var blevet lavet.
Ad. 6
Intet da regnskabet ikke var lavet.
Ad. 7
Intet da der ikke var lavet noget budget.
Ad. 8
Der var ikke indkommet nogen forslag
Ad. 9
Der blev konstateret at kun Helge Larsen og Hans Jørgen Møller er de
eneste bestyrelsesmedlemmer, hvorfor der ikke kunne afholdes valg. (Hans
Jørgen retter Hjemmesiden til.
Ad. 10
Lasse Stensig Thorsen og Kirsten blev genvalgt.
Ad. 11
Til revisor blev Lasse Stensig Thorsen og Jan Lykke Trædemark Jensen
Ad. 12
Ingen revisor suppleant.
Ad. 13
Ingen kommentarer.
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Ved generalforsamlingen vi afholdt sidste år den 6 maj, afgik Jan Lykke Trædemark
Jensen. I stedet for Jan blev Michael Buhl, der desværre i november valgte at trække sig
som bestyrelsesmedlem af personlige årsager. Mere om hans afgang senere.
Fra begyndelse af januar har til vi afholdt generealforsamlingen ikke den store aktivitet. Vi
havde 3 bestyrelsesmøder. Jeg var til Repræsentantskabsmøde hos DMF i. Her kom der
nye bestyrelsesmedlemmer ind. De kan ses på deres hjemmeside.
Den 23. og 24. april fik vi afviklent hvor Ravning Brovandring. Igen fik vi megen
rosenomtale. En klub ved navn walknrun havde skrevet en hel artikel om os og med
masser af billeder.
Desværre gik det lidt skår i glæden, idet et andet hold elle flere havde taget grill og musik
anlæg med på små trækvogne på vores 10 km. tur. De havde selv medbragt deres
drikkevarer, hvad de så havde indtaget undervejs. Da de så kommer til Ravning Station
(Rast 6) var der nogle af dem der ikke helt forstod normal pli. De havde bl.a taget en pil
der angav en retnings ændring. Som følge af det forårsagede det, at da der var 2 mindre
årige piger gik forkert men kom dog frem til rasten og efterfølgende hjem alligevel.
Om det var de deltagere med vognene der af en forbipasserende der blev opfattet som
tumult vides ikke. Vedkommende var dog af den opfattelse at det måske skulle tilkaldes
politi, men undlod dog at gøre det. I stedet for blev Skov og Naturstyrelsen kontaktet der
straks bestemte at vi ikke kunne få lov til at bruge Ravning Station mere. En sådan
beslutning der både var truffet kun på en anmeldelse og uden at sætte sig ind i den
konkrette sag kunne jeg ikke lade gå upåagtet hen, hvorfor vi blev indkaldt til møde. De
lod dog en dør stå på klem.
Når jeg siger at de lod en dør stå på klem, betød det for os at vi måtte, selv gætte os til
problemsstillinger og finde løsninger til på dem. Jeg lavede på det grundlag et forslag af
initiativer, der skulle kunne tilfredsstille Skov og Naturstyrelsen, på en sådan måde at vi
fortsat kunne holde rast på Ravning Station. Det lykkedes.
Vi fik således indarbejdet nogle af de tiltage i vores bestemmelser for at deltage på vores
vandretur. Fremgår dels af brochuren og en nyt emne vi fik sat op på hjemmesiden.
Tilladelsen er dog kun gældende for dette års arrangement.
Med hensyn til deltagere har jeg ikke det nøjagtige tal. Når jeg lige får lidt tid vil det blive
lagt op på hjemmesiden.
I indledning startede jeg med at fortælle at Michael Buhl havde trukket sig fra bestyrelsen.
Michael havde fået til opgave at stå for ruterne, hvilket har betydet at jeg selv har været
nødt til at lave det arbejde der ligger i det.
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Vi havde også undervejs forsøgt at få tilgang at et nyt medlem der ville træde ind i
Bestyrelsen. Desværre har han også måtte melde fra på grund af sygdom. Ville dog ikke
udelukke at han kunne komme og hjælpe på dette års Ravning Brovandring.
I efteråret fik vi afholdt hjælper arrangementet, hvor vi havde udvalgt en rute på ca. 7 km.
med start på Ravning Station. Der deltog kun få deltager. Noget af ruten var ad en af de
naturstier der i området. På en kort strækning var der nærmest bundløs, men med god
vilje kunne det dog godt passeres.
I efteråret var jeg til Regionsmøde i DMF i Kollund. Inden mødet var der mulighed for at
deltage i grænsegnens marchforenings Jubilæumstur. Det væsentlige på dette møde var
at man bød på struktur ændringer i IVV, på grund af deres vokseværk. Der bliver nu bl.a
oprette en regional afdeling i Europa der får forkortelsen EVV.
Julemotionsturen fik vi afviklet med 31 deltager. Det var heller ikke nogen nem sag at
afholde den, da det kneb med hjælpere. Heldigvis havde jeg fundet en der ville hjælpe
med ruten. Desværre var der en hjælper der blev syg dagen før hvorfor hun meldte afbud.
Det betød at tiden var meget sparsom om morgenen hvor den skulle afvikles. Vi manglede
skilte i byen, som jeg havde påregnet at hende der ellers skulle have hjulpet ikke kunne
hvorfor jeg selv måtte trædetil der. Ved kassen skulle den nye mand side, som først lige
skulle have en instruktion, hvorfor tiden bare løb. Vi var som følge af det ikke klar til tiden.
Det er uheldigt ikke at være til en sådan tur minimum en halvtime før.
Arbejdet i det nye år har selvfølgelig gået med at planlægge Ravningbrovandring. Når vi
holder møde om det kaldet vi det “bestyrelsesmøde”, men er måske en forkert betegnelse,
men lad nu det ligge. Da vi ikke er flere end vi er har det været nødvendigt. Det egentlig
bestyrelses arbejde, hvor vi reelt skulle tale om strategisk planlægning hvilket vil sige mål
og plitikker, har der desværre ikke været tid til, bl. a. fordi vi er så få i bestyrelsen og til de
opgaver det kræver.
I øjeblikket føler jeg det går meget godt med at bruge hjemmesiden. Det er måske ikke så
meget der er synligt, men dog alligevel. I bestyrelse arbejde er den nærmest guld værd
idet, der er mulighed for at lægge informationer om så alle har adgang til fælles
information.
Med hensyn til medlemmer har jeg ønske om at vi får taget en snak om, hvad vi gør her.
Dem der er i bestyrelsen er medlemmer. Når ser på at folk pludselig forsvinder er det lidt
uholdbart at vi ikke umiddelbart kan trække nye ind. Derfor bliver vi nødt til at finde en
løsning på hvordan vi gør det. Det er selvfølgelig et bestyrelses ansvar at sikre nye
medlemmer i bestyrelsen og evt. flere medlemmer. Skal der bruges hjælpere at det også
nemmere når vi en fast medlemsskare.
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