DVL Københavnsafdelingen generalforsamling 2019
Formandens beretning
Siden generalforsamlingen i marts 2018 har arbejdet i afdelingen båret præg af fornyelse, udvikling og
synlighed.
Afdelingen havde 1/1 2019 2.587 medlemmer. Der er knyttet 57 turledere, 6 frivillige samt 5 kredse
(gymnastik-, svømme-, dramatik-, kunst- og sangkredsen) til afdelingen. Afdelingen ejer 2 sommerhuse til
udlejning.
Der er blevet oprette 2 nye arbejdsgrupper. Stiudvalget skal arbejde for etablering af kvalitetsstier i
Storkøbenhavnsområdet. 40-60 gruppen arbejder på at udvikle et projekt rettet til nuværende og
kommende medlemmer i aldersgruppen 40-60.

Turledere
Det var en stor fornøjelse i august 2018 at kunne byde velkommen til 15 nyuddannede turledere – alle klar
til at arrangere vandreture for vore medlemmer. Siden da er der i løbet af vinteren kommet 5 nye
turlederaspiranter, som alle er i fuld gang med deres uddannelsesforløb. En af styrkerne i turledergruppen
er, at vi er meget forskellige, det giver en bred vifte af forskellige ture og dermed en mangfoldighed af ture
for medlemmerne at vælge imellem.
Bestyrelsen har gennem året arbejdet på at opdatere rammerne samt skabe et godt frugtbart miljø for
turlederne. Der afholdes turledermøde 5 gange om året med indhold af informativ karakter samt rum til
turplanlægningen.
Endnu flere turledere er blevet engageret i landsforeningens arbejdsgrupper/aktiviteter og dermed
bidrager afdelingen også til udviklingen af DVL.
Groupcare Community er et godt værktøj til kommunikation og samling af fælles dokumenter nu vi er
blevet så mange aktive i afdelingen.
Afdelingen deltog 2018 i det landsdækkende projekt ”Maritime Vandringer” og turlederne var flittige til at
melde ture ind.
”Tirsdagsture-Gå dig Glad” er blevet en stor succes med stor deltagelse. Tilslutningen til disse korte, rolige
ture med forskellige indslag undervejs har vist, at der også er brug for sådanne ture i turprogrammet.
”Torsdagsturene” er ligeledes en stor succes -så de vil blive dubleret om mandagen fra midt i 2019 og fra 1.
juli skifte navn til ”Motionsturene”
Tilmelding til vandreture og ferieture fungere nu fint og kun få måtte i årets løb have teknisk hjælp fra
Kirsten Jensen som styrer denne del af vores arbejde.

Turstatistik

Endagsture
Ferie- og weekendture
I alt

2018
368
12
380

Antal ture
2017
2016
269
227
16
14
285
241

Antal deltagere
2018
2017
2016
8.546
4.391
5.222
223
343
253
8.769
4.734
5.475

PR
Afdelingens nyhedsbreve er blevet videreudviklet og udkommer nu fast midt i måneden til alle de
medlemmer af afdelingen som vi har mail-adresser på.
Hjemmesiden blev totalt fornyet 1. september da vi flyttede over til DVLs multiplatform. I den forbindelse
blev det muligt at vise alle vandreture i en Turdatabase på hjemmesiden. Det har været et meget stort
omstillingsarbejde at lære alle de nye muligheder at kende – og udnytte dem.
Afdelingen har valgt at illustrere turene i Turdatabasen med enkle signaturbilleder for at lette arbejdet for
turlederne og tur-indtasterne.
Københavnsafdelingens Facebook side ”Vild med vandring” blev nedlagt 1. maj 2018, da den ikke rigtig
havde nogen aktivitet.
1. marts 2019 blev oprettet en Facebook profil i formandens navn hvor vi vil promovere afdelingens ture i
weekenden og på helligdage.
Det er afdelingens mål at være aktiv på de forskellige sociale platforme, i VandreLiv og på Internettet.
Afdelingen har deltaget i flere “Spring for Livet” arrangementer i København og Frederiksberg kommune.
Dte har promoveret vore aktiviteter for en stor gruppe seniorer i de nævnte kommuner.

Økonomi:
Samlede indtægter for 2018 er på kr. 1.556.015
Samlede udgifter for 2018 er på kr. 1.619.829
Efter renter og afskrivninger giver det et årsresultat på kr-118.959 mod kr -114.298 i 2017
Afdelingens egenkapital pr 31/12 2018 udgør kr 1.662.036

Vandreture er afdelingens kerneaktivitet – men det skal ikke afholde os fra at interessere os for alle de
andre aktiviteter der er knyttet dertil.
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