Shelterforeningen
Dagsorden og referat for generalforsamlingen
fredag d. 16. januar 2015
på Naturcenter Syddjurs, Ebeltoft
Fremmødte
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•
•
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•
•
•

Formand, bestyrelsesmedlem; Nicolaj Skafsgaard
Næstformand, bestyrelsesmedlem; Peter Gjøl
Anmeldelsesformand, bestyrelsesmedlem; Thomas Svarre Jakobsen
Bestyrelsesmedlem; Thomas Schmidt
Shelterforeningsmedlem; Emil Aagaard
Shelterforeningsmedlem; Peter Jensen
Shelterforeningsmedlem; Morten Borg
Shelterforeningsmedlem; Stine Inez Leth
Shelterforeningsmedlem; Troels Hviid

Dagsorden og referat
• Valg af dirigent og referent
Thomas Schmidt vælges enstemmigt som dirigent og referent for aftenens møde.

• Valg af revisor/kasserer
Shelterforeningsmedlem Troels Hviid melder sig på posten.

• Årsberetning samt godkendelse heraf
Formanden opsummerer Shelterforeningens formål og opfyldelsen heraf.
At udarbejde og opstarte friluftsrelaterede projekter for og med medlemmerne, for at øge
folkeoplysningen omkring danske sheltere, primitive overnatningsmuligheder, og overnatning i naturen.
4 annoncerede ture i januar, juni, august og september med i gennemsnit 8 deltagere.
At forbedre og udbrede information vedrørende udendørs friluftsaktiviteter ved hjælp af moderne
informationskanaler - herunder at udvikle og vedligeholde iOS shelter/overnatnings-app’en “Shelter”.
Fondssøgning hos Nordeafonden på 250.000 kr til udvikling og opdatering af Shelter til iOS,
Android og Windows Phone.
At optimere den danske shelterstandard med fysiske remedier som borde, skamler og bålpladser.
Formanden stiller forslag om at udnævne en “grejkonge” til at søge inspiration og igangsætte
“workshops” på vores ture.
At udarbejde, samle og videreformidle fyldestgørende anmeldelser af de danske sheltere og primitive
overnatningspladser via digitale platforme, herunder “Shelter”-app’en og foreningens hjemmeside,
begyndende i Foreningens kommune.
Kun to anmeldelser er blevet udfærdiget i 2014. Dette skal vi i 2015 gøre en større indsats for
at udføre. I øjeblikket “hænger” fem anmeldelser for 2014. Dette er især vigtigt, taget i
betragtning af den store interesse for Shelterforeningens hjemmeside;
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www.shelterforeningen.dk hvor der i hele 2014 har været 7395 besøg.
Til sammenligning har der på www.shelterapp.dk været 29341 besøg.
Årsberetningen godkendes.
• Fremlæggelse af regnskab, budget og kontigent samt godkendelse heraf
2014 bragte 10 betalende medlemmer = 1000 kr.
500 kr er brugt på Luminaid lysposer
27 kr på porto
150 på kortgebyr
45 kr på domæne
135 kr på webhotel
Det besluttes at afmelde Shelterforeningens VISA-kort og dermed undgå det årlige kortgebyr.
Alternativet bliver derfor at lave udlæg og bankoverførsler.
Regnskabet godkendes.

• Valg af bestyrelse
Alle bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg, og vælges til samme poster.

• Behandling af indkomne forslag
Forslagsstiller
Thomas Jakobsen, bestyrelsesmedlem/anmeldelsesformand
“Oprettelse af udvalg indenfor flere mulige områder og valg til disse, samt oprettelse af
Mortens og Peters grej-brevkasse. Desuden har jeg følgende forslag til ture i den nye sæson:
Undervandstur (Borg, Schmidt, Troels - som mulige arrangører). Fisketur (Emil, Kasper),
kanotur og vandretur”
Der besluttes at oprette følgende udvalg:
Tur-udvalg, bestående af:
Emil Aagaard, Morten Borg, Thomas Schmidt og Thomas Jakobsen.
Dette udvalg fastsætter dato for og opretter 3 årlige foreningsturer. Disse ture kan være temaprægede
med workshops hvor medlemmerne eksempelvis laver egne knive, bælter, øl eller garver skind - dette
fastlægges i samarbejde med mærkeformanden Thomas Schmidt. Turerene kan også have bestemte
formål som f.eks. UV-jagt, fisketur, kanotur, vandretur. Thomas Jakobsen leder udvalget.
Der blev desuden talt om at lave en Facebook side mere, således vi både havde en åben og en lukket
(som nu). Denne faldt lidt til jorden, da ingen rigtig ville påtage sig opgaven med at vedligeholde den.
Dette kunne ellers være en måde at øge omtalen på - sammen med Pakkeliste-udvalgets tiltag (se
nedenstående). Det blev vedtaget at Thomas Schmidt producerer et mærke der passer til den
workshop som han sammen med udvalget har arrangeret/bestemt til turen. F.eks fiskemærke,
vandrepokal/mærke, bålmærke, etc.
Pakkeliste-udvalg, bestående af:
Peter Jensen og Troels Hviid.
Dette udvalg udvikler to pakkelister for sheltertur i det danske. Een liste med det essentielle grej (need
to have) og luksuslisten (nice to have). Derudover udsender de hver måned “Månedens tip” via
Facebook-siden.
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Anmeldelsesudvalg, bestående af:
Thomas Jakobsen (anmeldelsesformand), Troels Hviid, Emil Aagaard, og Peter Jensen.
Det besluttes at alle medlemmer skal lave een pladsanmeldelse indenfor det kommende år.
Anmeldelesesformanden er overbevist om at vi til næste generalforsamling vil have en
anmeldelsessamling på 50.
”Hævet eller diﬀerentieret kontingent - til finansiering af nye tiltag/indkøb (bl.a. flere mærker/
klistermærker)“
Der diskuteres og besluttes følgende:
Differentieret eller hævet kontingent blev diskuteret, og det blev vedtaget at kontingentet skal holdes på
100 kr/år for at det skal være interessant for nye medlemmer, eller de der kun er med en enkelt gang
om året.
Forslagsstiller
Nicolaj Skafsgaard, bestyrelsesformand
“At udnævne en “grejkonge” til at søge inspiration og igangsætte “workshops” på vores ture
(så vi kan opfylde det 3. formål i Shelterforeningens formålsvedtægter: "At optimere den
danske shelterstandard med fysiske remedier som borde, skamler og bålpladser.”)"
Dette blev diskuteret ift. ovenstående, og det besluttes at sammenlægge dette som et samarbejde
mellem mærkeformanden og tur-udvalget (se Tur-udvalg).
• Eventuelt.
Intet,
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