Shelterforeningen
Dagsorden og referat for generalforsamlingen
fredag d. 17. januar 2014
på Lykkeshøj Shelterplads, Randers
Fremmødte
•
•
•
•
•
•

Formand, bestyrelsesmedlem; Nicolaj Skafsgaard
Anmeldelsesformand, bestyrelsesmedlem; Thomas Svarre Jakobsen
Bestyrelsesmedlem; Thomas Schmidt
Shelterforeningsmedlem; Emil Aagaard
Shelterforeningsprøvemedlem; Peter Jensen
Shelterforeningsprøvemedlem; Morten Borg

Dagsorden
• Valg af dirigent og referent
Thomas Svarre Jakobsen vælges enstemmigt som dirigent og referent for aftenens møde.
• Valg af revisor/kasserer
Shelterforeningsmedlem Troels Hviid kontaktes, og melder sig på posten.
• Årsberetning samt godkendelse heraf
Formanden beretter om Shelterforeningens første år og genopfrisker Shelterforeningens formål og retningslinjer.
Statistikker for hjemmesiden fremlægges og det overrasker med den megen trafik, trods minimal markedsføring.
Årsberetningen godkendes.
• Fremlæggelse af regnskab, budget og kontigent samt godkendelse heraf
Medlemsskaren talte for 2013 12 betalende medlemmer, hvorfra en stor del af kontingentet gik til opstart og
opsætning af hjemmesiden www.shelterforeningen.dk. Ydermere blev der i 2013 handlet
Shelterforeningensklistermærker og -broderier. Sidst men ikke mindst, blev der investeret i en 12,5 L fælles
bålgryde. Kontoen meldte pr. 17/1-2014; DKK 309,18. Kontingentet fastsættes igen i 2014 til DKK 100,-.
Regnskabet godkendes.
• Behandling af indkomne forslag
Formanden modtog ingen forslag inden generalforsamlingen.
• Eventuelt.
På eventuelt-punktet var der mange forslag og ideer. Disse er listet herunder.
- Til Shelter app’en
Sponsorpakker på udvalgte shelterpladser; informationer kun tilgængelige ved download og brug af app.
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- Tur-annoncering
Der fastlægges tre ture om året med temaer og datoer. Disse fastlægges allerede i starten af året. Til dette skal
der nedsættes et tur-udvalg med ansvaret for dette. Forslaget lyder på een tur på årstid (ex. vinter), og at hver
tur afholdes på en ny plads, med hvert sit tema. På disse ture er de betalende medlemmer “stammen” på turen
- dirigenter om man vil.
- Hjemmesideguide
Der oprettes en simpel mini-guide til det “uerfarne” friluftsmenneske. Guiden udarbejdes i en “step-by-step”form. Senere evt. med videoer af trinene. De forskellige trin kategoriseres ift. “vigtig” og “mindre vigtig”. Guiden
skal også indeholde et forslag til en essentiel pakkeliste.
- Mærker
Der efterspørges mærker blandt medlemmer. Mærker der indikerer ens færdigheder, såsom bål-, snitte- eller
fældemærket. Præcis ligesom spejdere benytter sig af. Til denne post foreslås et mærkeudvalg hvor Thomas
Schmidt stiller op som formand.
- Spejder-promotion
I et forsøg på at skabe en større anmeldelses-database foreslås det at annoncere på de danske
spejderforeningers facebook-sider. Til dette skal er en facebook organisation af Shelterforeningen nødt til at blive
etableret, hvorefter henvendelser til spejderforeninger kunne have ordlyden: “Overvejer i en sheltertur i jeres
nærområde? - så kunne I prøve denne...”.
Efter en tid kunne man henvende sig igen med en tekst lignende: “Har du fået mod på selv at lave
anmeldelser...”
- Survival-awards
Der stilles foreslag om konkurrencer indenfor kategorier som bedste byg (shelter, bivuak), anmeldelse, tool,
billede, tip/trick, nødløsning, bommert, kill, camp og bål. Dette kunne evt. være temaet på en af
Shelterforeningens arrangerede ture.
- Nak & Æd
Der stilles forslag om henvendelse til Nak & Æd, med henblik på en jagttur i Danmark (evt. Møborg), med
overnatning i shelter, og en generel turplanlægning foretaget af Shelterforeningen.

Eftersom disse forslag ikke blev stillet inden generalforsamlingen, vil punkterne blive taget op til
næste bestyrelsesmøde, hvor planerne vil blive drøftet yderligere og evt. fastsættes.
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