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Beretning Generalforsamling i VOKS 18. Juni 2017 
 
Den  13. august 2016 havde vi stiftende generalforsamling. 
  
På den stiftende generalforsamling fik vi vedtaget vore vedtægter og valgt en 
bestyrelse bestående af Kirsten Møller formand, Brit Stenbjerg kasserer, Nils 
Kruuse sekretær, Henning Balslev , Søren Jensen, , Bjarne Andersen og Sonja 
Pedersen som bestyrelsesmedlemmer. Tonny Pedersen blev valgt som 
suppleant og Carl Erik Nielsen som revisor. Ved lodtrækning blev det bestemt 
hvem der skulle være på valg dette år og hvem der er på valg næste år. Det 
vender vi tilbage til. 
 
Konfronteret med dagligdagens mange gøremål og udfordringer, arbejdsformer, 
og sygdom har to af de valgte – et bestyrelsesmedlemmer og revisor - ønsket at 
træde ud af arbejdet i bestyrelsen i perioden og vi har skullet finde erstatning 
for dem. Det er heldigvis lykkedes ikke mindst med en enorm indsats fra Brit, 
der har fungeret både som kasserer, fundraiser og sekretær. Tak for det Brit.  
I næste periode er det vigtigt at vi får skilt kasserer og sekretærposten ad. Tom 
Jensen er trådt ind som revisor og Tonny Pedersen er trådt ind som ordinært 
medlem af bestyrelsen. 
 
Vi har afholdt  5 bestyrelsesmøder og en række møder i skoven med diverse 
arkitekter, entreprenører, projektkoordinatoren fra Istidsruten, Geopark 
Odsherred, designere og Naturstyrelsen og endvidere med Odsherreds 
Kommune både sagsbehandlere og politikere.   
 
Ikke mindst har vi haft en livlig mail- og telefonkorrespondance med hinanden i 
bestyrelsen og med repræsentanter fra diverse fonde: LAG, NordeaFonden, 
Friluftsrådet,  Fonden af 1848 og under hånden har vi afsøgt mulighederne i 
Veluxfonden og Bikubefonden. Ikke mindst Odsherreds Kommune har vi intenst 
bombarderet med ansøgninger i alle deres kasser.  Vi har nu opnået økonomisk 
støtte på samlet 840.000 kr. Brit vil i sin redegørelse fortælle hvilke fonde der er 
ansøgt og hvad vi har opnået af tilskud. 
 
Skal vi se på hvor langt vi er kommet, så vil jeg sige at vi er kommet ganske langt 
set i forhold til de mange udfordringer vi er stødt ind i undervejs. Vi er blevet 
konfronteret med krav om Landzonetilladelser, Skovloven, Byggetilladelser, 
Skovens mange matrikler, udbudsregler, materialelister, legepladsregler, 
samarbejdsaftaler, partnerskabsaftaler og dannelsen af en forening, der er en 
forudsætning for at vi kan søge og modtage bevillinger til projektet i Kårup Skov. 
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Status er:  

 at det første miljø på Sletten er under etablering, men endnu ikke 
færdiggjort som aftalt. Den Lille Legepladsfabrik ikke har kunnet levere til 
tiden, som følge af problemer med at skaffe Robinietræ, barselsorlov og 
tekniske udfordringer. 

 at tilskuddet fra LAG kræver at vi endnu engang sender de to miljøer – 
Eventyrdalen og træningsmiljøet – i udbud. Deadline er midt august. Dette 
fornyede udbudskrav forsinker iværksættelsen af disse to miljøer 
betydeligt. Vi skal ikke regne med at kunne komme i gang i 
eftersommeren, men vi håber at vi kan komme i gang måske så tidligt, så 
efterårsferien kan blive startskuddet på to yderligere miljøer. 

 at vi pt. ikke har kunnet skaffe midler til bevægelsesmiljøet – her skal vi ud 
og lede efter nye fonde da vi desværre har fået afslag på vor ansøgning til 
Fonden af 1848 

 at vi / Rydningen især er blevet en del af Istidsruten, der er et samarbejde 
mellem 5 kommuner og NordeaFonden om udvikling af en turistattraktion 
i Vestsjælland. Vi har fået at vide at Nordeafonden ikke vil støtte  Mammut 
ideen, men gerne formidlingsdelen – dvs. formidlingspavillionen og 
udviklingen af materialer. Anders Lauritzen taler om at fonden opererer 
med 500.000 kr. til dette. Spørgsmålet er hvorvidt vi kan få nogle af 
ideerne om bevægelse med ind i dette. Anders har ikke helt opgivet 
mammut ideen, men vil forsøge at skaffe midler hertil via Kunstfonden. 

 at udfordringsbanen på Rydningen endnu ikke er finansieret,  
 
Vi har fået en fin hjemmeside som Henning er administrator for. Det gør det 
nemt at finde os og at formidle hvad vi står for. Vi har fået en fælles 
mailadresse og Bjarne har lavet en flot flyer, der deles flittigt ud af, men vi 
skal have sat holdere op med disse flyers på strategisk vigtige steder i 
området. 
 
Ja og så har Tonny beredvilligt stillet sit hus til rådighed for vore møder – det 
er nærmest blevet vort klubhus. Det har hjulpet meget til at vore udgifter til 
møder har været holdt på et minimum – og så er det hyggeligt. 
 
Jeg synes at vi kan være særdeles tilfredse med hvad vi pt. har opnået. Men 
der er behov for en øget kommunikationsindsats, en indsats for at gøre flere 
foreninger og deres medlemmer interesseret i projektet. Tja og så skal vi ud 
og hente flere penge hjem, men vi er godt på vej. 
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Jeg skal bruge denne anledning til at takke specielt Bylauget for den flotte 
støtte på 2000 kr. til vore aktiviteter. Tak Sonja for din indsats. 
 
Hvad angår samarbejdet med Naturstyrelsen, er der nu brug for at vi får en 
konkret aftale vedrørende etablering af stier, skiltning, flis og aftale om hvilke 
træer der skal fældes. Dette vil vi tage op med Naturstyrelsen, så snart vi har 
besluttet, hvem der skal have opgaven med at etablere Eventyrdalen og 
Træningsmiljøet.  
 
Endelig skal Partnerskabsaftalen med Geopark Odsherred for alvor udmyntes 
gennem et samarbejde med deres ekspert på det geologiske område. Dette 
kan vi for alvor tage fat i, når vi kender den økonomiske ramme for 
formidlingspavillionen. Vi har også taget kontakt til Lederen af Naturcenteret 
i Slagelse, som er ekspert i istidens flora og Fauna. Hun vil også gerne være 
behjælpelig med at udvikle informationsmaterialer til os. 
 
Generelt er vi overalt blevet mødt med en stor anerkendelse af det arbejde, vi 
har udført og af vor projektbeskrivelse, som alle roser som et særdeles 
velfunderet materiale.  
 
Desværre er det dog ikke helt så nemt at rejse de nødvendige midler, men lad 
os nu se om det ikke skulle lykkes med udgangen af dette år. 
 
Et område vi mangler midler til er til den løbende administration, udgifter til 
banken og en bestyrelsesansvarsforsikring. Det er mange penge, vi er 
ansvarlige for med de bevillinger, vi har fået, så nu er det på tide at få oprettet 
en bestyrelsesansvarsforsikring. Det kræver banken også, hvis vi skal ha en 
bankkredit for at kunne klare udlæg i forbindelse med LAG midlerne, der 
først kan forventes udbetalt, når alle regninger er betalt og regnskab 
godkendt. 
 
Håber at denne beretning er tilstrækkelig fyldestgørende. 
 
Hermed er der åbent for spørgsmål og debat. 
 
 

 
 


