
Referat af den stiftende generalforsamling i Foreningen Skoleskibet 
Kvickly Ry’s Venner

den 23. marts 2015 på Restaurant Sdr. Ege

Deltagere:

Ole Juul Jeppesen, lærer på Skovbyskolen
Lars Geil, Brugsforeningen TRYG
Lone Nielsen, Ry City og Søhøjlandets Turistforening
Gunner Dalgaard, døgninstitutionen Skovbo
Allan Høy, koordinator i Sindslidendes Vilkår
Niels Jørgen Didriksen, Fiskeriforeningen Gudenå og Birkhede Camping
John Eriksen, Gudenåskolen
Berit Lypart, Omstilling Ry
Lene Høst Madsen, Skanderborg Museum
Lis Kelså, Kelså Kommunikation
Knud Markvard Andersen, pens. lærer
Benny Husted, SSP
Peter Kjær, lærer Knudsøskolen
Lene Skovby, lærer Mølleskolen
Jeppe Beese, lærer Bjedstrup Skole
Lars Bitsch, lærer Bjedstrup Skole
Peter Rasholm, Omstilling Ry
Dan Hansen, Omstilling Ry
Niels Søndergaard, naturvejleder
Peter Frieboe, Skanderborg Kommune og partnerskabet Brug Bolden
Maria Temponeras, Ingenting Forsvinder
Henry Thomsen, skoleleder og Solbåden ApS
Bendt Nielsen, partnerskabet Brug Bolden

1. Velkomst og præsentationsrunde ved Maria Temponeras

Maria bød velkommen og mødets deltagere præsenterede sig kort for hinanden og forklarede 
interesser/engagement/forventninger til den kommende forenings arbejde.

Henry Thomsen blev foreslået som og valgt til mødets dirigent.

2. Orientering om partnerskabet og Skoleskibet Kvickly Ry ved Bendt Nielsen

Bendt fortalte om sammenhængen mellem partnerskabet Brug Bolden og skoleskibet 
Kvickly Ry, som er sponseret af Brugsforeningen Tryg med bidrag fra Friluftsrådet, 
Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune.

Partnerskabet tog sin begyndelse helt tilbage i 2011, men nu nærmer det sig sin afslutning 
med projektet Ingenting Forsvinder, der er finansieret af Miljøstyrelsens pulje til grønne 
ildsjæle.
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3. Orientering om Ingenting Forsvinder ved Maria Temponeras

Projektet fokuserer på Knudsø – hvad er der dernede i dybet? Skoleskibet udstyres med 
vandkikkert og undervandskamera, og det vil være muligt at tage prøver med ind til nærmere 
undersøgelse i udeskolen.

Under projektet etableres en plancheudstilling i udeskolen og der opbygges en hjemmeside, 
hvor det vil være muligt at hente undervisningsmateriale. Man kan også lægge information 
og data ind på hjemmesiden til gavn for andre.

På sigt kan aktiviteterne på skoleskibet danne grundlag for en egl. natur- og 
miljøovervågning af Knudsø.

4. Gennemgang af vedtægtsforslag ved Henry Thomsen

Henry oplæste forslag til vedtægter, og der blev fra mødedeltagerne kommenteret på 
følgende:

• Skanderborg Museum udpeger en repr. i sammenhæng med Ferskvandsmuseet og 
skoletjenesten

• Formålet bør nævne læring og dannelse samt bæredygtighed
• Bestyrelsen er en juridisk enhed, der har ansvar for bl.a. sikkerhed
• Skolelederne i Skanderborg Kommune lægger årligt 25.000 kr. i driften af 

skoleskibet. Resten af indtægterne forventes ved medlemskaber og ved udlejning. 
Det årlige budget ligger pt. på ca. 50.000 kr.

• Forsikringsforhold er belyst, og en langsigtet løsning er fundet.
• Det er vigtigt at stille alle brugergrupper lige – både private og offentlige skoler samt 

inddrage børn og unge i arbejdet
• Ved nedlæggelse overdrages ikke blot grejbank og skoleskib, men også samtlige 

aktiver

Ud fra drøftelsen blev der foreslået en række justeringer til vedtægtsforslag. Maria 
Temponeras, Henry Thomsen, Peter Frieboe og Bendt Nielsen blev bemyndiget til at indføje 
rettelses-ønskerne i vedtægtsforslaget, som derpå blev vedtaget.

5. Stiftelse af foreningen

Stiftelsesdokument blev underskrevet af mødedeltagerne.

6. Valg af bestyrelse m.v.

Følgende danner den første bestyrelse:
Peter Frieboe – udpeget af Skanderborg Kommune, Natur og Miljø
Vakant – udpeget af Skanderborg Kommunes skolevæsen
Lene Høst Madsen – udpeget af Skanderborg Museum
Maria Temponeras, valgt på den stiftende generalforsamling
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Ulla Maul, valgt på den stiftende generalforsamling 
Knud Markvard Andersen, valgt på den stiftende generalforsamling
Allan Høy, valgt på den stiftende generalforsamling

Suppleanter til bestyrelsen:
Peter Rasholm, valgt på den stiftende generalforsamling
Benny Husted, valgt på den stiftende generalforsamling

Revisorer:
Gunnar Dalgaard
Lone Nielsen

Revisor suppleant:
Henry Thomsen

7. Fastsættelse af kontingent

Individuelt medlemskab – aktiv 200 kr.
Individuelt medlemskab – støtte 200 kr.
Gruppemedlemsskab – foreninger/institutioner/virksomheder 500 kr.

26. marts 2015
Referent Bendt Nielsen
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