
Referat af generalforsamlingen for foreningen Struers Folkeskov 24.06.2020. 
Afholdt 19:30 – 21.00 på Aktivitetscenteret, Skolegade 17, Struer. 
  
Til stede var 20 personer, herunder bestyrelsen: Stefan Tholstrup Schmidt, Christian 
Rasmussen, Karen Marie Dudal Jensen, Bende Okkerstrøm, Lars Clausen, Lene Klit. 
  
Kontakt: stefantschmidt@gmail.com 
  
Referent: Lene Klit 
  
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen 
 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
 7. Valg af revisor 
 8. Eventuelt (under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning). 
  
Referat: 
  
Bestyrelsen præsenterer sig kort. 
  
1. Valg af dirigent  
  
Christian Rasmussen vælges som dirigent. 
  
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
Ved Christian Rasmussen og Stefan Tholstrup Schmidt: 
  
Beplantningsgruppens arbejde: 
Beplantningsgruppen består af Christian Rasmussen, Stefan Tholstrup Schmidt, Henning 
Givskud, Arne Bjerrum og Anders Hallund. 
  
Vi har indledt samarbejde med Skovdyrkerne omkring etablering og rådgivning omkring 
detaljer. Dette koster penge, men det store antal træer der skal i jorden sammen med 
jordbundsforholdene på grunden er af en sådan karakter, at vi behøver hjælp fra 
professionelle. Jorden vil blive bearbejdet, træer vil til dels blive sat maskinelt og der bliver 
sat hegn op i to etaper. En plan for beplantningen præsenteres i form af et kort, hvor man 
kan se hvor, hvad og hvorfor. Der spørges om Birkemusområdet, og Henning Givskud 
fortæller, at den findes på forskellige steder i kommunen, men er ikke påvist ved Kvistrup 
Møllebæk. Men den kan sagtens være der. 
Beplantningsgruppen har haft meget at se til i løbet af foråret. Der er kommet form på det 
praktiske i projektet, og man har forholdt sig til en række væsentlige spørgsmål. Mht. indkøb 



af træer kan vi vente med at gøre dette til efter sommerferien, da der findes store 
planteskoler, der ligger med mange træer på lager. 
  
Der stilles spørgsmål i forbindelse med modsætningsforholdet mellem at skoven både skal 
fremme biodiversitet og være rekreativ. Dette er er på ingen måde let løst, og 
problemstillingen indgår i diskussionerne og planlægningen af folkeskoven. Der findes andre 
små biotoper i området, som folkeskoven forhåbentlig kan spille sammen med. 
  
Skolegruppens arbejde: 
Skolegruppen (under samskabelsesgruppen) består af Stefan Tholstrup Schmidt, Lene Klit 
og Arne Bjerrum.  
  
Skolegruppen efterlyser ekstra hjælp, gerne fra folk med erfaring inden for området. Til 
arbejdet omkring skoler (og evt. daginstitutioners) melder Dorte Wium 
(børnehaveklasseleder, Struer Friskole) og Lone von Qualen (naturpædagog, Hjerm 
Landsbyordning) sig som frivillige. 
  
Hele samarbejdet med skolerne blev skudt i sænk af Coronakrisen, og tilbagemeldingen fra 
skolerne er nu, at vi først kan sætte os sammen efter sommerferien. På mødet spørges der 
om, hvorfor skolerne uden for bygrænsen ikke er inviterede med. Vi sender en invitation til 
Hjerm Landsbyordning og alle interesserede skoler er selvfølgelig velkomne. 
Netop d. 24.06 fik vi besked fra Fritidsrådet om at deadline for skoleprojektet flyttes fra d. 1. 
november 2020 til sommeren 2021. Fritidsrådet støtter  aktiviteter med børn og skoler med 
50.000 kr. Meget taler for, at projektet omkring Børneskoven vil forløbe langt bedre til foråret 
2021. Bestyrelsen vil hurtigst muligt forholde sig til den nye deadline og kontakte skolerne.  
 
Sponsorgruppens arbejde: 
Sponsorgruppen består af Christian Rasmussen og Stefan Tholstrup Schmidt. 
  
Sponsorgruppen har gjort et stort arbejde for at skaffe midler. Dette har bl.a. resulteret i 
støtte fra Fritidsrådet og Færchfonden. Der samarbejdes med Growing Trees Foundation 
omkring individuel sponsering af træer. 
  
Alternativet og Lucas Graham har bidraget med henholdsvis 15.000 kr. og 50.000 kr. Vi 
takker Alternativet for at have taget initiativ til Folkeskovsprojektet og takker for donationen. 
  
Struer kommune bidrager også med hjælp i forbindelse med diverse praktiske opgaver. 
  
Christian Rasmussen skitserer forskellige scenarier mht. beplantning ift. hvor mange penge 
vi får til projektet. 
  
Hjemmesidegruppens arbejde: 
Hjemmesidegruppen består af Lars Clausen og Lene Klit. 
Lars Clausen står for det tekniske, Lene Klit står for indholdet (tekst og visuelt). 
Hjemmesiden er blevet fornyet og lever op til GDPR. 
Vi vil hurtigst muligt få lagt mødereferater ud på siden. 



  
Datasikkerhed: 
Lars Clausen sørger for, at alt hvad vi foretager os digitalt er i overensstemmelse med 
GDPR. 
  
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen 
  
Bende Okkerstrøm gør rede for regnskabet og revisor Jan Mortensen underskriver. 
Regnskabet forefindes som separat bilag.  
  
 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 
  
Ingen forslag. 
  
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent  
  
Budgettet godkendes og vedtages. Da det ikke er muligt at forudse, hvor mange fondspenge 
vi får, opereres der med plan A, B, og C etc. Der skal nok komme træer i jorden. Indtægter 
forventes at komme fra fonde og sponsorer, ikke kontingenter. Vi vil fortsætte med at kigge 
efter sponsorer, også lokalt. Kontingentet fastsættes til 100 kr. pr. år. Vi anslår, at det vil 
koste ca. 400.000 kr. at plante skoven.  
  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
  
Alle i bestyrelsen genopstiller. Anders Hallund (cand.silv., byplanlægger hos Herning 
kommune) vælges ind som nyt bestyrelsesmedlem og eftertræder Johannes Pilgaard, der 
trådte ud af bestyrelsen i foråret. Karen Marie Dudal er suppleant. Stefan Tholstrup er 
formand. Bende Okkerstrøm er kasser. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Christian 
Rasmussen, Lars Clausen, Lene Klit. Øvrige poster fordeles ved næste bestyrelsesmøde. 
  
 7. Valg af revisor 
Jan Mortensen genopstiller og blev genvalgt som revisor. 
  
 8. Eventuelt (under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning). 
  
Der blev stillet diverse spørgsmål og mødet afsluttedes, hvorefter en uformel og engageret 
snak fortsatte. Tak for det store fremmøde! 
  
  
  
  
  
 


