
Styrelsens beretning 2018-2019 
 

Årets gang 

I løbet af 2018 og 2019 har Styrelsen som i tidligere år afholdt 8 styrelsesmøder med ca. 1 – 2 

måneders mellemrum. 

 

I 2019 har vi haft fokus på de overordnede og udviklingsmæssige forhold, som er beskrevet 

nedenfor: 

• Udarbejdelsen af en frivilligstrategi. Når frivilligstrategien er vedtaget, skal Frivilligudvalget 

efterfølgende medvirke og inspirere til, at strategien omsættes i hensigtsmæssige aktiviteter 

såvel centralt som i afdelingerne. Endelig skal Frivilligudvalget følge området og give 

anbefalinger på forbedringer og aktiviteter.  

• Fastholdelse af medlemmer. Vi har nedsat et medlemsudvalg, der skal sikre DVL's fokusering 

på rekruttering, fastholdelse og servicering af medlemmerne. Med udgangspunkt i en 7 trins 

model skal der udarbejdes et statuspapir og forslag til handlinger i et handlings- og idépapir. 

Udvalget er fortsat i gang med at udarbejde et statuspapir og er endnu ikke nået til 

handlingspapiret. 

 

Årets formandsmøde blev gennemført d. 4. maj 2019. På mødet blev følgende emner 

gennemgået: 

• Orientering vedr. nye krav til revision af afdelingernes årsregnskaber. 

• Afdelingernes erfaringer med det ændrede aktivitetstilskud gældende fra 2018. 

• Orientering vedr. det rev. budget 2019 samt orientering om planlægning og revision af 

budgettet generelt. 

• Evaluering af pilotprojekterne med angivelse af sværhedsgrader på vandreturene, herunder 

beslutning om frivillig afprøvning af ordningen med sværhedsgraderne over en 3-års periode. 

• Præsentation af oplæg til Dansk Vandrelaugs Vandreprojekt 2020, herunder beslutning om 

endelig titel for projektet i 2020: ‘På toppen - med Dansk Vandrelaug’. 

• Status for arbejdet i det nye medlemsudvalg. 

 

Referatet og beslutningerne fra formandsmøderne kan ses på dvl.dk/frivillig 

 

Derudover har Styrelsen i perioden arbejdet med følgende områder: 

• Indgåelse af partnerskabsaftaler med Dansk Atletik Forbund og DGI vedr. Dansk Vandrelaugs 

deltagelse i kampagnen WE WALK - Hele Danmark Går i uge 41 2019 og Move United.  

• Årlig evaluering af arbejdet i Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper. 

• Behandling af økonomien, herunder revision af budget 2019 samt planlægning af budget 2020, 

konsekvensberegninger i 10 års prognosen, godkendelse af regnskab 2018, ekstra bevilling til 

projektet ‘På toppen - med Dansk Vandrelaug’ i 2019, underskudsgaranti til Vandretræf 2019 

mm. 

• Planlægning og afholdelse af formandsmødet den 4.5.2019. 

• Drøftelse af strategi for de frivillige i Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper. 



Beretninger fra Dansk Vandrelaugs udvalg 
 
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. 

 
Sammensætningen i Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper findes på https://dvl.dk/om-os-
i-dansk-vandrelaug/udvalg-og-arbejdsgrupper/ 
 
 

Medieudvalget 

Medieudvalget er opdelt i følgende grupper: 

• Redaktionsgruppen, der står for vores blad VandreLiv 

• Webgruppen, der står for vores hjemmesider 

• Messegruppen, der koordinerer vores deltagelse på messer og lignende 

• Facebookarbejdsgruppen, der står for vores Facebookgruppe 

• Vandrernes Dag gruppen, der koordinerer den årlige Vandrernes Dag 

• Tøjgruppen, der arbejder med diverse ting og sager og 'goodies', f.eks. kasketter, trøjer, 

m.m.m. 

• IT-gruppen, der koordinerer udvikling af den del af DVL IT, der vedrører medieudvalgets 

område. 

 

Vores opgaver og sammensætning kan ses på dvl.dk under Frivilligområdet. 

 

Redaktionsgruppen har medvirket til og sørget for, at VandreLiv udkommer 6 gange om året. 

 

Facebookarbejdsgruppen har styret DVL’s facebookgruppe på god vis. Der er omkring 9.000 

medlemmer i gruppen og der er adskillige opslag med billeder hver eneste uge. 

 

Vandrernes Dag gruppen har koordineret aktiviteterne på Vandrernes Dag d. 15. september, hvor 

der var 55 vandreture med i alt 1.313 deltagere. Heraf var 794 medlemmer, 345 gæster, og 174 

ikke opdelt. Desuden mangler tallene for en tur. 

Det er det største antal ture og det højeste antal deltagere, vi har haft. Vejret på dagen har stor 

betydning for deltagelse. I år melder nogle få om dårligt vejr med blæst og regn, flere melder om 

kraftig blæst og få melder om rigtig godt vejr. Der har været mere pressedækning end tidligere. Der 

https://dvl.dk/om-os-i-dansk-vandrelaug/udvalg-og-arbejdsgrupper/
https://dvl.dk/om-os-i-dansk-vandrelaug/udvalg-og-arbejdsgrupper/


har været cirka 150 flere ude at gå i år end i 2018, men antallet af gæster (345) ligger på linje med 

sidste års antal (350). 

De sidste to år har der været markant flere deltagere på turene – måske fordi vandring og at være 

ude i naturen har fået mere fokus i pressen. 

Antallet af ture har i år været markant højere end tidligere. 

 

Tøjgruppen har hjulpet med trøjer og badges, når behovet har opstået, samt har udviklet turleder-

id-kort til keyhangers. 

 

IT-gruppen er i færd med at vurdere investeringer i 2020 indenfor deres område. 

 

Kommunikationsmedarbejder Camilla Dam har ud over sit daglige virke med VandreLiv, 

hjemmesiderne og de sociale medier haft ekstra fokus på afdelingernes nyhedsbreve i år. Det er 

nu lykkedes at nå ud til omkring to tredjedele af medlemmerne med flotte læse-tal af de rigt 

varierede nyhedsbreve til følge.  

I år har vi også åbnet op for reklamer/sponsoreret indhold på hjemmesiden, da diverse relevante 

firmaer viser mindre og mindre interesse for at annoncere i VandreLiv. Videreudviklingen af dette 

foregår i tæt samarbejde mellem Camilla og annoncebureauet Vendemus.  

Udviklingen af dvl.dk og de 20 afdelingssites er en evig proces, hvor der optimeres i det små og 

samles sammen til større tekniske forbedringer i klumper. Her sparres der med Peytz. 

 

 

Kursusudvalget 

Kurserne er opdelt i 

• Kompetencegivende kurser for turledere og andre frivillige medarbejdere  

• Interessekurser    

 

I 2018 har kursusudvalget afholdt 16 kompetencegivende kurser med 225 deltagere. 5 kurser blev 

aflyst og 2 blev udsat. 

Desuden er der afholdt 12 interessekurser med 133 deltagere. 8 kurser blev aflyst. 

Det er i alt 28 gennemførte kurser med 358 deltagere. 

I forhold til 2017 er det en fremgang på 9 kurser mens deltagerantallet er omtrent det samme. 

Ud over kurserne har der i samarbejde med forretninger med friluftsudstyr været afholdt et antal 

udstyrsaftener, hvor forskelligt udstyr er blevet præsenteret og gode råd er formidlet.  

 

Budgettet var på 203.480 kr. og der er brugt 97.609 kr. Det lavere forbrug skyldes færre udgifter på 

grund af aflyste kurser.  

Interessekurserne skal hvile i sig selv, mens landsforeningen i 2018 betalte alle udgifter for 

deltagelse i kompetencegivende kurser, når deltagerne er tilmeldt af afdelingen. 

Oversigten over kurserne kan ses på www.dvl.dk  

 

Udbuddet af kurser i 2019 er lidt mindre end i 2018, idet vi forsøger at tilpasse udbuddet til 

behovet. Primo september var der aflyst 1 kompetencegivende kursus og 3 interessekurser. 

Fra 2018 har landsforeningen betalt deltagelsen i kompetencegivende kurser forudsat, at 

deltagerne er tilmeldt af afdelingen.  

Budgettet for 2019 er 200.000 kr. 

http://www.dvl.dk/


 

Undervisningen i førstehjælp forestås af Røde Kors instruktører, og disse kurser betales af en 

bevilling på 500.000 kr. fra Tryg-fonden, som er blevet forlænget til udgangen af 2019. 

Den 1. september 2019 var der afholdt 29 grundlæggende kurser samt 6 repetitionskurser og brugt 

ca. 350.000 kr. Der er således basis for at holde flere førstehjælpskurser inden bevillingen udløber 

– dette er en opfordring til alle afdelinger.  

Der kan også holdes 6 timers repetitionskurser, hvis dette ønskes. 

 

Vi modtager i kursusudvalget gerne ideer til nye kurser, ligesom vi også gerne vil have flere 

undervisere. Der er for tiden kun 3 undervisere på turlederuddannelsen. 

Interessen for egentlige færdighedskurser for turledere er størst. Derimod er interessen for kurser i 

bestyrelsesarbejde samt interessekurserne mere begrænset. Om det skyldes manglende 

interesse, et forkert kursusudbud eller ukendskab til mulighederne er uvist.   

Med den nye hjemmeside og udsendelse af nyhedsbreve er der mulighed for at udsende 

kursustilbuddene bredt, og så bliver det interessant at se, om det gør en forskel. 

 
 
Økonomiudvalget 

Udvalgets opgaver: 

- at forvalte DVLs økonomiske midler i overensstemmelse med Styrelsens beslutninger 

- at overholde DVLs investeringspolitik 

- at overvåge den løbende økonomi i forhold til det godkendte budget samt at følge op på 

afvigelser i forhold hertil 

- at udarbejde budgetudkast 

- at varetage indgåelse af lejemål, huslejefastsættelser og brugsaftaler m.v. 

- at varetage køb og salg af fast ejendom efter landsmødets beslutning herom 

- at sikre DVLs værdier.   

- at udarbejde teksten til ledelsens årsberetning i årsrapporten 

 

Generelt 

Udvalget har afholdt 5 møder i perioden, hvor der har været fokus på regnskab 2018, revision af 

budget 2019, udkast til budget 2020 samt 10 års prognosen. 

 

Økonomiudvalget har fortsat sit arbejde med primært at overvåge økonomien i forhold til det 

godkendte budget for herved at sikre, at der ikke opstår utilsigtede overskridelser. 

 

Økonomiudvalget har fastholdt en investeringspolitik med lav risiko for 2019. Endvidere er samtlige 

obligationer solgt i sensommeren, idet fortjenesten skulle hentes hjem, før obligationerne blev 

udtrukket til lavere kurs. 

 

Enkelte sager, som bør fremhæves 

Økonomiudvalget har tidligt på året afholdt et møde med en uafhængig finansrådgiver for at få 

vurderet evt. salg af Kultorvet med henblik på at sikre likviditeten. På og efter mødet besluttedes 

det foreløbig at låne fremfor at sælge, såfremt der bliver behov for det. 

 



Friluftsrådet har meddelt, at de kræver ekstern revision af afdelingernes regnskaber fra 2019, 

såfremt DVL fortsat skal kunne modtage driftstilskud. 

Som følge heraf har økonomiudvalget iværksat et arbejde med at ensarte afdelingernes 

regnskaber således, at foreningens eksterne revisor kan revidere regnskaberne uden 

opstillingsmæssige udfordringer. Der har været afholdt en workshop d. 29. september med henblik 

på at støtte afdelingernes kassererer i dette arbejde. 

 

 

Stiudvalget 

Med baggrund i stiudvalgets kommissorium samt det årlige stiudvalgsmøde fokuseres arbejdet i 

stiudvalget i 2019 på følgende områder: 

• Arbejde med oprettelse af DVL kvalitetsstier, kvalitetsstigruppen revitaliseres i løbet af 2019, 

markedsføring intensiveres. 

• Støtte med oprettelse af kvalitetsvandreveje, hvor behov opstår. 

• Vedligeholdelse af E6 på Sjælland. 

• Vedligeholdelse af Nordsjællandsruten. 

• Følge udviklingen af Hærvejen. 

• Markedsføre Vesterhavsstien. 

• Vedligeholdelse af dvl.dk ”Stier og ruter” samt opbygning af ny stiudvalgsside på ny multisite. 

• Kontakt til turismebranchen. 

• Markedsføre stiudvalgets arbejde på DVL Facebook site/gruppe. 

• Program Vandreruter i Danmark iværksættes i 2018 af Friluftsrådet. 

• Observere og underrette om fejl på stier og ruter i kort, foldere og på hjemmesider. 

 

Kvalitetsstier 

I 2019 er der i skrivende stund certificeret og publiceret i alt 27 kvalitetsstier, som kan ses på 

www.kvalitetssti.dk. 

Derudover er 12 stier undervejs i godkendelsesprocessen. 

I foråret 2019 gennemførtes et kursus for 5 nye kvalitetsstigodkendere. 

 

Kvalitetsvandreveje 

Nationalpark Mols Bjerge arbejder hårdt på at få certificeret en vandrerute gennem nationalparken 

som kvalitetsvandrevej. 

Derudover er Marskstien også i gang med at blive forberedt. 

 

Vedligeholdelse af fjernvandrevej E6 på Sjælland 

Vedligeholdelsen af fjernvandrevejen kører planmæssigt. 

 

Nordsjællandsruten 

Det overordnede ansvar for ruten er overdraget til Stiudvalget. Vedligeholdelsen kører 

planmæssigt. Nordsjællandsruten er en del af Fjernvandrevej E6. 

 

Følge udviklingen af Hærvejen 

Der har været afholdt adskillige møder i Destination Hærvejen. Men først nu er ansættelserne i 

sekretariatet faldet på plads.  Som projektleder er ansat Niels Bjørn Povlsgaard og som 

koordinator Mette Wessel Fyhn. 



Det betyder, at forprojektet, der skal klarlægge Hærvejens potentiale og ligge til grund for 

ansøgningen om de mange penge, er forlænget i et halvt år. 

Visionerne for projektet er store. Det må være DVLs opgave at fastholde ønsket om at stræbe 

mod, at stien kan certificeres. 

 

Markedsføre Vesterhavsstien 

Intet nyt. 

 

Vedligeholdelse af dvl.dk ”Stier og ruter” samt opbygning af ny stiudvalgsside på ny 

multisite 

Intet nyt. Siden vedligeholdes med jævne mellemrum. 

 

Kontakt til turismebranchen 

Der har i 2019 ikke været den store aktivitet i relation til vandreturisme.  

 

Markedsføre stiudvalgets arbejde på DVL Facebook site/gruppe 

Der har i 2018 og 2019 været enkelte opslag på DVL’s Facebookside om kvalitetsstier. Vi vil 

fortsætte med at synliggøre stiudvalgets arbejde på DVL Facebook site med jævne mellemrum. 



Program Vandreruter i Danmark iværksættes i 2018 af Friluftsrådet 

Projektet er iværksat af Friluftsrådet i 2018 og 2019 og er fremlagt på Naturmødet i Hirtshals i maj 

2019 med rapporten Fremtidens stier og ruter. Læs mere på bit.ly/fremtidens-stier-og-ruter. 

Med Fremtidens stier og ruter forventes det, at alle typer stier og ruter i Danmark får et generelt løft 

over de kommende år. 

 

Andet: Thy Nationalpark 

Efter ønske fra Nationalparken er Vestkyststien fra Agger til Hanstholm gennemgået af 

medlemmer fra DVL stiudvalg, kvalitetsstigruppe. Der er udarbejdet en rapport, der påpeger fejl og 

mangler, og alle pælene er blevet fotograferet. Nationalpark Thy har betalt DVLs omkostninger i 

forbindelse med arbejdet. 

 

 

Frivilligudvalget 
Formålet med Frivilligudvalgets arbejde er at bidrage til, at frivillige i DVL rekrutteres, støttes, 

uddannes og behandles dygtigt og meningsfyldt. 

 

Konkret skal der udarbejdes en frivilligstrategi for de lokale afdelingers arbejde og for arbejdet på 

det centrale niveau (Styrelsen, udvalg og arbejdsgrupper), som efterfølgende skal omsættes i 

handleplaner. 

 

I forhold til afdelingerne blev der sidste år vedtaget en strategi, som afdelingerne kunne bruge som 

et analyseredskab af deres arbejde med de frivillige. På mødet blev det aftalt, at afdelingerne på 

baggrund af dette kunne sende gode ideer mv. ind til Frivilligudvalget, der efterfølgende skal samle 

dette til et idekatalog. 

 

I skrivende stund har vi fået en masse godt materiale fra 9 afdelinger. På baggrund af det, 

udarbejder Frivilligudvalget et idekatalog, som hele tiden kan suppleres. 

 

På det centrale niveau har Frivilligudvalget udarbejdet en strategi. 

Efter landsmødet vil Styrelsen, udvalg og arbejdsgrupper blive bedt om at gennemgå den med 

henblik på at analysere deres arbejde med de frivillige. 

 

Herudover, besluttede Styrelsen i 2018 at lægge ansvaret for planlægningen – og afholdelsen - af 

Frivilligtræffet over i Frivilligudvalget. Træffet blev i juni 2019 afholdt i Svendborg med meget stor 

hjælp fra afdeling Fyn. 



Beretning fra 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. 

 
Sammensætningen i Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper findes på https://dvl.dk/om-os-
i-dansk-vandrelaug/udvalg-og-arbejdsgrupper/ 
 
 
Rejsegruppen 

Rejsegruppen rådgiver turledere, som har spørgsmål i forbindelse med at arrangere en 

vandreferie.  

 

Der bliver afholdt et kursus for vandreferie turledere, hvor bl.a. den nye Pakkerejselov bliver 

drøftet. Der er også vedtaget en ny lov om rejsegarantifonden, men om den får konsekvenser for 

Dansk Vandrelaug, er p.t. uafklaret.  

 

Rejsegruppen udarbejder årlige oversigter over udbudte ferier, registrerer forsikringsdage og 

sørger for, at vi har de relevante forsikringer m.m. 

 

For at få et bedre overblik over deltagernes oplevelse af de udbudte rejser har vi udarbejdet et 

evalueringsskema, som dels giver nyttig feedback til turlederne, dels er et godt grundlag for 

vurdering af reklamationer, som vi en gang imellem modtager.  

Desuden har vi et indberetningsskema, som turlederne skal udfylde for de enkelte ture. 

 

I 2018 var der udbudt 28 vandreferier i udlandet, hvoraf 6 er aflyst på grund af manglende 

tilslutning. I Danmark var der udbudt 15 vandrerferier, hvoraf 2 blev aflyst. 

De fleste vandreferier i 2018 var udsolgte, så efterspørgslen er stor. 

 

I 2019 er der udbudt 30 vandreferier i udlandet, hvoraf 3 er aflyst på grund af manglende 

tilslutning. I Danmark er der udbudt 13 vandrerferier, hvoraf 2 blev aflyst. 

Udbuddet af vandreferier ser ud til at have stabiliseret sig omkring 40 vandreferier om året.  

 

Afdelingerne har selv ansvaret for at arrangere og annoncere vandreferierne. 

Sekretariatet sørger for, at vandreferierne bringes i VandreLiv og på www.dvl.dk, informere om 

rejseforsikringskortet, kopiere programmer, som kan ligge fremme på sekretariatet på Kultorvet, 

samt henvise interesserede medlemmer til turlederne. 

 

Rejsegruppen er fortsat til rådighed med gode råd.  

 

 

Projekt 2020: ‘På toppen - med Dansk Vandrelaug’. 

Arbejdsgruppen blev nedsat på landsmødet 2018. 

https://dvl.dk/om-os-i-dansk-vandrelaug/udvalg-og-arbejdsgrupper/
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Gruppens formål:  

At være styregruppe for et større vandreprojekt i 2020. Styrelsen så gerne, at 90-årsfødselsdagen 

den 18. maj 2020 blev inddraget. Gruppen fik totalt frie hænder til udviklingen af projektet. 

Gruppen blev bedt om at fremlægge en projektbeskrivelse på formandsmødet i maj 2019. 

Gruppens arbejde: 

Gruppen fremlagde en projektplan for Styrelsen på mødet den 8. april 2019 

Gruppen fremlagde en projektplan på Formandsmødet den 4. maj 2019 

Gruppen ledte en workshop på Formandsmødet den 4. maj 2019. 

 

Beslutning: 

Det blev vedtaget at gennemføre projektet i 2020, og gruppen fik mandat til at fortsætte sin 

planlægning. 

Projektet fik titlen ”På toppen - med Dansk Vandrelaug” og består af mere end 200 Topture, ca. 7 

regionale Topmøder, et start- og slutarrangement, en konference samt en fødselsdagsreception 

den 18. maj 2020. 

 

Kommunikation: 

Gruppen udsendte information til afdelinger den 11. juni 2019, hvori man bad om tid og sted for 

Topmøderne. 

Gruppen udsendte information til turlederne om, hvorledes man så Topture og Topmøder 

organiseret og annonceret. 

Gruppen har udsendt information via DVL-Nyt den 15. august 2019. 

 

Samarbejdspartnere: 

Gruppen har flere gange været i kontakt med FDM vedrørende vort samarbejde. 

Wanderverband Norddeutschland blev inviteret til at deltage – men fandt det ikke relevant pt. 

 

Økonomi: 

Gruppen har været i kontakt med Nordea Fonden vedrørende økonomisk støtte.  

Styrelsen har bevilliget 100.000 kr. til projektet – men det rækker ikke langt.  

Ansøgning til Nordea Fonden indsendt i begyndelsen af august 2019 – svar forventes ultimo 2019. 

 

Gruppens medlemmer er alle bosat i Københavnsområdet, så mødeudgifter har indtil nu været 

ganske beskedne. 

 

 

Naturmødet i Hirtshals 

I dagene 23. – 25. maj deltog 4 turledere fra Dansk Vandrelaug i Naturmødet i Hirtshals.  

 

30.000 besøgte Naturmødet. Mødet åbnede torsdag kl. 14 med åbningstid til kl. 19.  

Fredag kunne man besøge stande fra kl. 9 til kl. 19, og endelig lørdag var der åbent fra kl. 9 til 

afslutningen kl.16. 

 

Vi delte et telt med Friluftsrådet, hvor 10 friluftsorganisationer var repræsenteret.  

Dansk Vandrelaug havde hele tiden en repræsentant i teltet. Selvom det var noget blæsende og 



køligt, kom der mange besøgende, og vi havde mange gode snakke med forbipasserende og delte 

VandreLiv ud til mange. Repræsentanter for Aalborg afd. var også tilstede med den lokale viden 

om DVL.  

 

Vi tilbød også små vandreture af 1 times varighed. Der var ikke så mange deltagere, men det var 

en god variation at komme lidt ud i naturen. 

 

Endelig opførte vi en lille vandresketch, som tiltrak nogle tilskuere.   

 

Mødet er et relevant sted for Dansk Vandrelaug at vise sig frem, og hvis det besluttes, at vi skal 

deltage i 2020, er vi parate igen fyldt med gode ideer.  

Der er på mødet mange friluftsdebatter, som vi også med fordel kunne deltage i. 



Eksterne arbejdsgrupper 
 

I en række eksterne arbejdsgrupper/projekter har Dansk Vandrelaug også repræsentanter 

siddende. 

 
Sammensætningen i Dansk Vandrelaugs eksterne arbejdsgrupper findes på https://dvl.dk/om-os-i-
dansk-vandrelaug/udvalg-og-arbejdsgrupper/ 
 
 

Friluftsrådet og Dansk Vandrelaug 
Friluftsrådet varetager friluftspolitiske interesser for i alt ca. 90 friluftsorganisationer. Det gør 

Friluftsrådet til en slagkraftig og respekteret organisation, der lyttes til. Derfor er det vigtigt at være 

aktiv og få medindflydelse på beslutningsprocesserne i Friluftsrådet. 

 

Dansk Vandrelaug er medlem i Friluftsrådet, der har 23 kredse i Danmark. 

 

Hver medlemsorganisation kan have en kredsrepræsentant og en kredsrepræsentantsuppleant i 

hver kommune. Dvs. at Dansk Vandrelaug kan have 98 af hver kategori. Kredsbestyrelserne 

vælges en gang om året blandt foreningernes kredsrepræsentanter. Vi har for tiden 46 aktive, 

hvoraf 9 er med i kredsbestyrelser.  

 

Friluftsrådet er i gang med at omorganisere kredsene og foreløbigt er 3 kredse udpeget som 

pilotprojekter. Det forventes, at alle kredse indfører den nye struktur i 2020, hvilket bl.a. indebærer 

en anden måde at blive valgt til kredsbestyrelsen, der ændrer navn til ”Det lokale Friluftsråd”. 

Reglerne for udpegning af kredsrepræsentanter ændres også.   

 

Vi har også en repræsentant i Friluftsrådets hovedbestyrelse. 

 

Vi holder et årligt weekendmøde for de aktive, hvor vi drøfter aktuelle emner og udveksler 

erfaringer om kredsarbejdet. Det næste møde er i Thy Nationalpark den 23. – 24. november 2019.  

 

En del af de aktive er også med i grønne råd, skovbrugerråd m.m. 

 

Har du lyst til at blive aktiv i Friluftsrådets kredsarbejde, skal du henvende dig til sekretariatet på 

dvl@dvl.dk 

 
 

European Ramblers´ Association (ERA) 

ERA’s årsmøde afholdtes d. 18. – 19. oktober 2019 i Bad Urach, Tyskland. 

Årsmødet bestod af arbejdsmøder d. 18. oktober og selve generalforsamlingen d. 19. oktober. 

DVL’s landsformand, Steen Kobberø-Hansen, deltog i mødet som medlem af ERA-præsidium og 

styrelsesmedlem, Ole Schelde, deltog som repræsentant for DVL. 

 

Papirer fra konferencen kan ses på ERA’s hjemmeside http://www.era-ewv-ferp.com/era/era-

conferences/  
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