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1 Valg af dirigent Kristian valgt 

2 Bestyrelsens 
beretning for 
perioden 

Johannes Pilgaard næstformand fremlagde beretningen, da Lars 
Juul Mikkelsen som var formand er fratrådt i sommeren 19.  
Generalforsamlingen blev udsat, da projektet blev udsat. Nu er der 
gang i et nyt projekt igen, og naturligt at indkalde til 
generalforsamling.  
Foreningens berettigelse og formål hænger sammen med at få 
etableret Struers Folkeskov.  
I 2017 valgkampen, havde Alternativet forslag om at etablere en 
folkeskov, og der blev doneret 50.00 kr. fra Lukas Graham + 10000 
kr. fra andre, til at etablere en skov for. Der blev etableret en 
forening til videreførelse af projektet, hvor medlemmerne er borgere 
med interesse for naturen, klimaet og at forøge biodiversiteten i den 
kommune man bor i. Nuværende er der over 100 medlemmer. 
Foreningen søger også penge hjem fra fonde og puljer, som skal gå 
til etablering af skoven. Foreningens penge skal bruges til træer 
mm. og der er ikke andet som foreningen bruger penge på.  
Tidligere projekt syd for Parkalle, havde utilfredse naboer, hvilket 
påvirkede Venstres opbakning til projektet negativt. Projektet var 
klart og færdigbehandlet, men så skulle kommunen bruge arealet til 
industrigrunde/erhverv. 
April 2019 findes nyt område ved Kvistrup Møllebæk. Lige så tæt på 
centrum, som det tidligere område. Ligger i forbindelse med den 
grønne ring, hvor der er mulighed for at skabe sammenhæng.  
I området er gode muligheder for plantning af træer, især rød el, 
som er gode til at opsamle CO2. Der er mindre vestenvind ind i 
området, og derfor mindre behov for afskærmning. Endvidere 
ønskes etablering af et vandhul til opsamling af regnvand og som 
kan tiltrække dyreliv og flora.Forslag som måtte indkomme i aften 
kan indarbejdes i forslaget.  
Udkastet skal afleveres torsdag d. 26-9-19, og der er aftalt et møde 
med kommunen for opsamling og afklaring mm.  
Vildt med vilje synes vi ikke om, da det er invasive træarter, som på 
sigt kan kvæle vores naturlige danske træsorter.  
Næstformandens beretning er godkendt.  

3 Fremlæggelse 
af projekt ved 
Kvistrup mølleå 

Mod øst etableres P plads (eller ved regnvandsbassin), og 
handicapvenligt område, med reelle stier. Stier i resten af skoven vil 
være naturlige trampestier. Evt. etableres sø med regnvand. På 
lang sigt kan etableres shelter i området. Endvidere tænkes længst 
mod vest at lave en “Børneskov”, med områder hvori kommunens 
børn kan plante eget træ, under vejledning af hvilke typer træ.  
Se endvidere oversigtstegning. 
Forslag: Bøg, eg, birk og fyr skaber et godt miljø for svampe, især 
kantareller. Et par kastanjetræer. Urter.  

4 Aflæggelse af 
regnskab 

Regnskabet godkendt - se bilag  
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5 Indkomne 

forslag 
Ingen 

6 Vedtagelse af 
budget og 
fastsættelse af 
kontingent 

Budget - er der ikke behov for at lave, da foreningen har de penge 
som er doneret og fra kontingent til at købe træer for, og får man 
midler fra fonde og puljer, vil de penge også blive brugt til at 
indkøbe træer for eller gennemføre formidlingsaktiviteter for.  
Kontingent - der aftales at kontingent for 2020 også skal være 100 
kr. for medlemmer, og at der fremadrettet ikke vil være behov for 
yderligere inddragelse af kontingent, da skoven må forventes at 
være etableret.  
Når skoven er etableret vil der ikke fremover være behov for at have 
en bankkonto, da der er store udgifter forbundet med dette.  

7 Valg af 
bestyrelsesmedl
emmer og 
suppleanter 

Stefan Tholstrup - formand 
Johannes Pilgaard - næstformand 
Bende Okkerstrøm - kasserer 
Lene Klit - sekretær 
Christian Rasmussen  
Karen marie Dudal Jensen - suppleant 
Lars Clausen - suppleant 
 
Alle medlemmer af Struers Folkeskov er velkomne til 
bestyrelsesmøder og andre møder. 
Man har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.  

8 Valg af revisor Jan Mortensen valgt som revisor.  

9 Eventuelt  Der foreslås at købe en gave til Lars, som tak for det store arbejde 
Lars har gjort for Struers Folkeskov.  

 
 
 
 
 
 
 
BILAG: 
 
Årsregnskab 2018 - Struers Folkeskov : 
 

Resultatopgørelse     - 31.12.18 2018 

Indtægter   

Kontingenter 6592,50 kr. 

Indtægter ialt  6592,50 kr. 
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Udgifter  

Webhotel  391,65 kr. 

Oprettelse i Hvidbjerg Bank 500,00 kr. 

Webbank 3. og 4. kvartal 400,00 kr.  

Renter 7,35 kr.  

Ekstra ord. bankoverførsel 1,00 kr. 

Udgifter ialt 1300,00 kr. 

Årets resultat 5292,50 kr. 

Overført til næste år 5292,50 kr. 

 
 
 

Balance 2018 

Aktiver  

Beholdning i bank ved årets udgang 5292,50 kr. 

Aktiver i alt 5292,50 kr. 

Passiver  

Egenkapital (beholdning ved årets start) 0 kr.  

Årets resultat 5292,50 kr. 

Egenkapital i alt 5292,50 kr.  

Passiver i alt 5292,50 kr.  

 
Årsregnskabet er godkendt d. 18-9-2019 - Struer d. 18-09-2019 
 
 
 


