
 

 

Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper 

 

Udvalgenes beføjelser 

De faste udvalg er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer direkte til 

den.  Udvalgene er rådgivende for Styrelsen og er forpligtet til at holde den orienteret om deres 

arbejde. 

Udvalgene fastlægger selv sine arbejdsmetoder under ansvar for de aftalte mål og for det afstukne 

budget. Udvalgene aftaler årligt målene med Styrelsen. Det enkelte udvalg kan selv vælge, 

hvorvidt udvalget ønsker at anvende et kommissorium eller anden opgavebeskrivelse. 

Udvalgsformanden er et styrelsesmedlem, medmindre andet aftales med Styrelsen. 

Udvalgsformanden har ansvaret for kommunikation med Styrelsen, medmindre andet aftales med 

Styrelsen. 

Udvalgene kan selv nedsætte underarbejdsgrupper efter behov. 

 

Kursusudvalget 

Formålet med kursusudvalgets arbejde er at arbejde for, at Dansk Vandrelaug kan tilbyde: 

- Tilstrækkelig mange turlederkurser af så høj kvalitet, så det kan dække medlemmernes 

behov.  

- Tilstrækkelig mange kurser i bestyrelsesarbejde af så høj kvalitet, at det kan dække 

medlemmernes behov. 

- Alsidige interessekurser for medlemmerne. 

Udvalgets sammensætning 

Der skal være minimum 3 medlemmer i udvalget, bestående af styrelsesmedlemmer, DVL 

medlemmer og evt. naturvejleder. Der tilstræbes en bred sammensætning i forhold til geografi, 

alder og køn. 

 

Stiudvalget 

Formålet med Stiudvalgets arbejde er at øge mulighederne for at færdes i naturen ved at hjælpe 

til med at oprette, føre tilsyn med og aktiv markedsføre nye vandreruter, korte som lange. 

Dette arbejde skal – når det er hensigtsmæssigt ske i samarbejde med andre organisationer både 

nationalt og internationalt. 

Udvalgets sammensætning 



 

 

Udvalget består af et styrelsesmedlem, den stiansvarlige og af medlemmer af de lokale stiudvalg 

samt evt. specialister.  

Sekretariatets opgave er at være tovholder på eksternt materiale og er arkivar for alt materiale, 

herunder stifoldere. 

Lokale stiudvalg 

Et lokalt stiudvalg består af medlemmer, der viser interesse for arbejdet, enten i regionen eller 

med særlige stier/ruter. 

De lokale stiudvalg skal løbende holde stiudvalget orienteret om deres arbejde. 

 

Vedtægtsudvalget 

Formålet med vedtægtsudvalgets arbejde er at påse, at der er en teknisk og juridisk sammenhæng 

mellem de forskellige paragraffer i både DVLs love og i standardvedtægterne for afdelingerne. 

Ligeledes er det vedtægtsudvalgets opgave at sikre, at er er overensstemmelse mellem 

afdelingernes- og DVLs love. 

Endvidere er formålet at behandle eventuelle vedtægtsændringer. 

Udvalgets sammensætning 

Der skal være minimum 3 medlemmer i udvalget, bestående af styrelsesmedlemmer og DVL 

medlemmer.  

 

Medieudvalget 

Formålet med medieudvalgets arbejde er at synliggøre DVL overfor omverdenen.  

Endvidere er formålet at sikre, at intern og ekstern kommunikation sker på sådan er måde, at der 

er sammenhæng og gennemskuelighed i kommunikationen på de forskellige medier.   

Udvalgets sammensætning 

Der skal være minimum 4 medlemmer i udvalget, heraf mindst 2 styrelsesmedlemmer. 

 

Økonomiudvalget 

Formålet med økonomiudvalgets arbejde er at forvalte DVLs økonomiske midler i 

overensstemmelse med Landsmødets og Styrelsens beslutninger. 

Udvalgets sammensætning 



 

 

Der skal være minimum 4 medlemmer i udvalget, bestående af landsformanden, mindst 1 

styrelsesmedlem, sekretariatslederen, bogholderen og øvrige med interesse i udvalgets arbejde.  

Udvalgsformanden er landsformanden. Sekretariatslederen er sekretær for økonomiudvalget. 

 

Frivilligudvalget  

Formålet med Frivilligudvalgets arbejde er at bidrage til, at frivillige i DVL rekrutteres, støttes, 
uddannes og behandles dygtigt og meningsfuldt.   

Der skal udarbejdes en frivilligstrategi for DVL, baseret på Friluftsrådets model til Frivilligstrategier, 
med det formål at fungere som grundlag for det videre frivilligarbejde i DVL.   

Udvalgets sammensætning   

Der skal være minimum 4 medlemmer i udvalget, heraf mindst 2 styrelsesmedlemmer. 

 

 

Dansk Vandrelaugs arbejdsgrupper 

Arbejdsgrupperne er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer direkte 

til den.  Arbejdsgrupperne er rådgivende for Styrelsen samt forpligtet til at holde den orienteret 

om deres arbejde. 

Arbejdsgrupperne fastsætter selv deres sammensætning efter aftale med Styrelsen. 

Adgangsgruppen 

Formålet med adgangsgruppens arbejde er at arbejde for, at mulighederne for at færdes i naturen 

bibeholdes. Dette sker bl.a. ved:  

- At følge med i, hvad der er på vej om nye regler for DVLs og befolkningens 

adgangsmuligheder til naturen. 

- At være dialogpartnere med afdelingerne i spørgsmål om adgangen til naturen. 

- At være dialogpartnere med andre interesseorganisationer om adgangen til naturen. 

 

Rejsegruppen 

Formålet med rejsegruppens arbejde er at give turlederne inspiration til og vejledning i at 

gennemføre udenlandsvandreferier. 

Endvidere er gruppens formål at sørge for, at der er overblik over de samlede vandreferier i DVL 

med henblik på en evt. koordinering. 



 

 

 

Netværksmøde for DVL repræsentanter i Friluftsrådet. 

Formålet med netværksmødet er at medvirke til en erfaringsudveksling mellem DVLs 

repræsentanter i Friluftsrådets lokale kredse. 


