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Generalforsamling i DVL Københavns Afdeling 20. august 2020

1. Valg afdirigent

Lis Nielsen bød velkommen.

lens Erlk chrlstiansen blev valgt til dirigent og takkede generalforsamlingen for valget. DaEsordenen blev

godkendt. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlinSen var varslet og indkaldt rettidigt Det er

vi8tigt 3t corona reSl€rne bliver overholdt. Der var i a t 24 stemmeberettigede til stede, dog var der i første

del af generalforsamlingen kun 23 stemmeberettigede til stede. Herudover deltog landsformanden steen

Kobberø-Hansen i generalforsamlingen (ikke stemmeberettiget).

Steen (obberø Hansen blev valgt som stemmetæller

2. Formandens beretnihg

Den skriftlige beretning for 2019 har været offentliggjort på afdelingens hlemmeside siden 6' august 2020

og står nedenfor:

Slden generalforsamlingen i må(s 2019 har arbejdet i aidelingen fortsat båret præg af fornyelse, udvikling

og synlighed.
Afdelingen håvde 1/1 2020 2.630 medlernmer. Der er knyttet 55 turledere, 6 fr villige samt 5 kredse

(gymnastik-, svørnme , dramatik-, kunst og sangkredsen)tilafdelingen Afdelingen ejer 2 sornmerhuse til

udleining

Brainstorm
Der blev iforåret 2019 iværksat en proces "Brainstorm" _ hvorturledere og medlemmer blev spurgt om

deres fo rve nhin8e r til afdelingen s turtyper og andre tilbud ide kommende år.

Resultatet blev en række ønskerog anbefalinger som efterføl8ende resulterede iansøSninBer til

Frilultsrådets Lokatpulje om støtte tit medlemspleje og - -udviklin8 samt ansøgning til Nordea-fonden om

støtte til turlederpleje.
Friluftsrådet bevilliBede 27.000ti1 disse projekter:

. lntroture til nye medlemmer {startedejanuar 2020) Der er arrangeret 6 ture i foråret 2020

. lndsamling af mailadr€sser. ca. 400 medlemmer af afdelingen har pt. ikke oplyst mailadresse og kan

dermed ikke{å tiisendt Nyhedsbreve mv. lndsamlingen forløb i perioden oktober- december 2019

. oprettelsen af et forum for mænd der vil med på vandretur. Der uddeltes spørgeskemaer i

november/december 2019 oB der er arrangeret 5 mandetlrre i løbet afforåret 2020. De første ture

har været en stor succes med god tilslutninS.
. oprettelse af nye turtype rette mod de erhvervsaktive. Der er ingen formel arbejdsgruppe En

række nye turtyper er startet og medlemsmøde afholdt 4. marts 2020.

Nordea fonden bevilligede kr. 15.000 til indkøb af turlederbeklædning.

Turledererbeidet
Afdelingen har det sidste år afholdt 5 turledermøder med et blandet indhold af planlæ8ninE af ture,

orientering om afdelingens og Iandsforeningen§ arbeide, forskellige turleder relevante temaer samt tid til
socialt samvær.
Det traditionelle Nytårsmøde ijanuar hvorturledere ogfrivilliEe med evt partnere mødestilen festiig

sammenkomst blev selvføl8eli8 startet med en vandretur inden man kastede si8 over bordet 8læder oB
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anden underholdninS.

Der er afholdt tlere førstehj.elpskurser og alle nye turledere harværet på det obligatoriske turlederkursus'

Afdelingens ture
Vore turledere erflittige og initiativrige. 11 forskelli8e typer afvandreture var der på programmet i marts

2019. Siden da er der introduceret en lang række nye turtyper, hvoraf de første 4 især er retlet mod de

erhvervsaktive.
"sen søndag". Det er søndagsture på 12-14 km derstariettidligst kl 11- men oftest kl 13'

" Nåtkirke". ;redag aften med en vandring på 6-8 km der sluttes med kirkekoncert i en af byen§ store kkker

"Tempoture". En rask vandretur der starter kl kl 17 og slutter kl 19 30 i bynære omgivelser'

"Fyraflensture-hele året". Ture på hverdagsaftener kl 16.30/17 00 og slutter kl' 19-00'

Motionsture både mandag ogtorsdag. Samme tur, samme mødested, gamme tid, ofle såmme turleder'

(øbenhavnsafdelingen har stolte traditioner for at vandre over nYe danske broer- Vi var hlandt andet med

på storebæltsbroe; og øresundsbroen. Lørdag den 29. september deltog afdelingen derfor sammen med

en række andre DVL afdelinger i indvielsen af Kronprinsesse Mårys bro ved Frederiksslrnd' V! havde

vandreture fra iyllinge, ølstykke st. og Frederikssund st. til brohovedet'

Turstatistik

TurtYPer

Endagsture

Busture

Endagsture ialt

Antalture
2019

397

5

2018

363

2018

8.3 38

208

Antal deltagere

2019

9.168

203

Ferieture

Weekendtu.e

Ferieture ialt

368

11

I3

9 .3t 1 8.546

100

5c)

205

18

72 150

9.5 21

223

8.7 69

I

TURE I ALT

Låndsforenin8en.
6 turledere deltog i DVL5 Frivilllghedstræf I Svendborg og fik på den måde udbygget deres netværk med

tLrrledere fra hele landet.
DVLs Frivillighedsudvalg 5purgte i foråret 2019 om hvilke gode eksempler afdellngen kunne bidrage med

vedrørende rekruttering og fastholdelse affrivillige i afdelinBen. Kbh afdelingen bidrog med en broget

buket af eksempl€r på vores tiltåg på dette område. Der forventes at komrne en samling med eksempler fra

hele landet iforåret 2020.

Turleder Grete aaga.rrd blev på Lanclsmode 2019 !.lgt in.l i styre sen, så Københavns afde ingen dFrlned

atter er reprarsenterei Styrelsen.

F ere turledere har valgt at deltage i LandsloreninBens arbeldsEftrpper og udvå g rl g æd€ for både

landsforefingen og afde ingen

Dorrit Christensen er blevet \/algt t at lerie .let store natrrprojekt "N.turstafelten
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PR, nyhedsbr€ve og hiemmeside.
Nyhedsbrevene udkornmer ca. den 15 i alle rr1åneder og biiver sendt til over 2.100 medlemmer. Det er en

hurtigere måde at udsende nyheder på, end vla VandreLiv og vi kan se de bliver læst.

På Fåcebook viser vi et udvsiB af vore weekendture og vore medlernirer er efterhånden blevet flinke til selv

at lægge bilieder og l(ornmentarer op.
Afdelingen har været repræsenteret på d€ 2 Spring for llvet udstillinger

økonomi.
I forbindelse med et bankskifte og nye vilkår for en MobilPay konto har vi besluttet at afuikle vores
MobilPay-konto. Det er således nu kun muiiBt for Eæster at betale kontant til turlederen. Hvis turlederen
har MobilPay er det også en mulighed.

Afdellngens drifts- og aktivitetstilskud fra DVL er - efter indførelsen af Sratis ture for medlemmerne '
utilstrækkelig til at drive en afdeling med 55 turledere og over 400 ture.
Der har derfor været en besparelsesrunde I løbet af 2019 på alle tænkelige områder Afdellngen har

anmodet DVL om en nytænkning af Landsforeningens regler for tilskud og vi forventer der vedtages nye

regler geeldende frå 2021 på Landsmødet 202O.

Takket være en øget turaktivitet og heid vedr. valutakurser og gode titbud er det dog lykkedes at kommer
ud af 2019 med et pænt overskud. Held kan man ikke budBettere med, så indtil videre beholdes

bespårelserne og alle ekstrå omkostninger begrænses.

Medlemsarrangementer er pt- skåret fra. Der har dog været muligt med arrangementerfor at fejre årets 2

40-års jubilarer som turTeder - nemlig Pia Cederval Andersen og Bernd Disselmann.
ggenkapital 2018 var kr. 1.662.036. Egenkapital 2019 var kr. 1.744.705. Heråf står sommerhusene for kr.

789.704.

Til s lrt v ljeg takke for et Bodt samarbejde i bestyrelsen og i turledergruppe. Den store opbakning ira
medlemmerne tilafdelingens vandreture er motivationen t I at fortsætte det store frivil|lge arbeide med at

finde nye stier og listige genveje egnede for dejlige vandreture.

Lis Nielsen
Afdelingsformand
10. malts 2020

Lis Nielsen knlttede følgende der ud over følgende kommentarer til den skriftiige irerelnrng omKnnB

udviklingen iførste haLvår at 2020

Udviklins iekterne:

lntroture til nye medlemmer:

Afdelingen er lige nu lidt bagud med introture for nye medlemmer på grund af coronaen. Dette

forventes indhentet i efteråret 2020.

Oprettelsen af et forum for mænd, der vil med på vandreturl

Kønsfordelingen i afdelingen er skæv, men det går den rigtige vej. Der var 25% mandlige

medlemmer i slutningen af 2019. Blandt de nye medlemmer i 2020 er der 28% mænd, så det går
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Afdellngen har deitaget aktivt iToptu. temaet - 30 topture indtil nu Der er aflyst ca 120 ture i 2020 på

grund af Coronaen

Afdelingen har en formue på 1,7 firi lioner, heraf er værdien for sommerhusene 800.000,- {dette er
indkøbsprisen for sornmerhusene)
Afdelingen er lndtil videre økonomlsk solveft.

Lis Nielsen takkede bestyrelsen og turlederne for deres lndsats

Spøgsmål til beretningenr
Spørgsmål:
Hvad er frivillige lforhold tilturledere?
Svår:

Turledere bliver nu også kaldt frivillige.
Spørgsmål:

Hvad får vi af betåling fra DVL I forbindelse med endagsturene?
Svar:

Afdelingen får tilskud fra landsforeningen pr. t(ir. Konceptet med at deltågere, der er medlernmer, betaler
for at deltage på endagslure, kommer lkke tiibage.
Spørgsmål:

Ferieturene er ramt af turledernes vilkår - et ægtepar kan ikke arrangere en ferietur.
Svar:

Det er frafaldet, at æBtepar ikke kan arrangere ferietirre sammen
Spørssmål:
Hvorfor kan turledere ikke få dækket udgifter til fortæring på ferlegennemgangsture
Svar:

Det tages op af den nye bestyre se.

Formåndens beretning blev vedtaget med 21 stemmer for, 1 mod og t hverken for eller irnod

3. Orientering fra kredsene

Gymnastikkredsen:
I 2019 er der forsvundet nogle medlenrmer og kommer nogle nye medLernmer tll. Der er mange mandlige
medlemmer af gymnastlkkredsen. D€r er åfprøvet vi(uel de taee se i gymnåstikken.

Dramaten:
Højdepunkt er den å.lige forestilllng i måj. Det varleppe på bjerger i 2019. Der var 99 tilskuere. I foråret
2020 er der ikke opført fo.estllling på g.und af Coronaen. Dramaten går o8så i teateret sammen gerne
omkring 4 gange om året.

Sangkredsenl
Når vi forhåbentlig kan starte med korsang igen til september (med afstandskrav og håndsprit mv.), vil vi
nok højest være 25 aktive i koret, fordelt på 4 stemmer, hhv. sopraner, alt€r, tenorer og basser. Vi hår
{ortsat vores drrigent Bjarne Kiel til øveaftner hver onsdag fra 19.1S - 21.45 i Husumvold Kirke.
Vi havde en normal forårs og efterårssæson i 2019 med øveaftner onsdag, kortræf i Tivoli 5. maj,
forårskonced i Husumvold Kirke 8. maj, Åben koraften 11. september i Husumvold Kirke, Kortræf 10
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oktober i Bethesda og iulekoncen i Husumvold Kirke 18 december. Men her i 2020 nåede vi kun åt have

korsang onsdage ijanuår, februar og sidste gang d. 4. marts, hvorefter resten blev åflyst pBa. Coronå.

I 2019 havde vi også sociale arrangementer, bl.a. Skt. Hans fest, fejrinB af kormedlemmers runde

fødselsdage og jule{est.

Se i DVL bladet eller på DVL Kbh. hjemmesiden om kontakt, hvis nogen er interesserede i at vide mere og

evt P.øve at svnge rned i koret

Kunstkredsen:
Birgit Jakobsen var ikke til stede Kunstkredsen har omkrinB 25 medlemmer og har mødtes hver anden uge

og årbejdet.

5vømmekredsen:
Der er gang i svømnlngen ole lon Olsen har været formand i 42 år og efterlyser en ny formand. Man skal

'ær" 1ledien dI DV, for ål d"hage r \vø'nIingen

Lees mere orn kredsene på httpsi//dvl.dk/koebenhavn/kreds/

4. Orientering fre sommerhusene.

Fonden, der ejer rommerhusene er baseret på frivilliges arbelde 2019 var et godt år for somnlerhusefle -
udlejnlngen var Jin. Der betales til Københavnsafdelingen for administration I Groupcare. Der sættes penge

af til vedligehoid hvert år fremadrettet.

Arbejdsgruppen er blevet udvidet men der er et ønske om flete medlenrmer iarbejdsgruppen
Der er udarbejdet liste. over arbejdsopgaver, som arbejdsgruppen kan gå frem efter.
Der er udskiftet sofaer i Ulfshale
Nye puder og dyner i Ulfshale

Der er k oakproblemer i begge huse

Oer er en del flere opgaver i Evertofte.

5pørgsmå1:

Var det en ide at tage professionelle tilat vedliSeholde?

Svar

Der benyttes allerede professionelle håndværkere.

5. Frehlæggelse og godkendelse åf afdelin8ens regnskab.

Lis Nielsen gennemgik regnskabet.
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Nedenfor er nøBleta fra regnskabetl

Arsregnskab 2019 2018

Resuilat

Aktiver 2.103.629 2.004.563

Arets ture. netto 86.051 89.303

Sommerhusene. netlo 96 43.302

Kredsene. netlo 6-507 -27.170

Tilskud DVL 144.629 99.513

Olverse omkostninger 120.792 182.158

Afskrivnanger 42.500 36.937

Fihansielle poster 1.146 -17.444

Anlægsaktiver 789.704 907.061

Egenkapital 1.744.174 1.662.036

Regnskabet blevvedtaget.22 stemte for,2 stemte hverken for eller imod

Groupcare fik ros iforbindelse med sommerhusene og ferieture.

6. Indkomne forslag.

let foreslås, Bt DVL Københavns AJdelinB fra 2021 ophører med at arrangere vandreferier, hvor der
anvendes flytranspoft-
Forslaget skal se9 som afdelingens bidrag til den generelle målsætning om at reducere klimabelastningen
Forslaget er stilLet åf iens Werngreen

Kommentar:
Det er svært åt undgå mefl må være den enkelte deltagers samvittighed.
Turlederne foresLog på det sldste møde at DVL Københavns afdeling i alle sin€ aktlviteter aktivt ti stræber

en bæredygtig afuiklinE af ture og arrangementer

kr.
75.13V

kr'
-118.595

Kommentar til det alternative forslag:

Det er for upræcist formuleret. Der må yderligere præciseres, hvad der menes. Det skal være noget, der
kan måles. En sådan formulering burde være for hele Vand.eiauget.
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Der var 5 stemmer for det oprindeli8e forslag, 15 stemmer imod og 4 hverken for e ler imod

7. Fremtidigt arbejde.

Afdelingen fortsætter fired a.bejdet. Der er ikke llge nu nye forsiag, men d€t vil der komme fra turlederne i

{øbet af året Afdelingen vil sætte ind på at fastholde nye medlemmer, så de ikke forsvinder iBen efter et år

eller to

Budgettet for 2020 blev lremlågt

Budget 2AZA

Budget 2020 Regnskab 2019

TURE

Endåg5ture -12.000 1s.223

Endagsbusture 0 19.428

Ferieture -15.000 81.447

Ture ialt 27.000 86.051

Møder i alt 33.000 -42.877

Administration ialt -53.000 ,63.511

Diverse ialt -4.000 ,8.804

Tilskud til Kredsene 3.000 -5.660

Tilskud DVL 120.000 144.629

Afskrivninge. 0 42.500

Finansielle poster 566

TURE RESULTAT IAIT 0 67,954

SOMMERH USE

lndtægter 150.000 148.805

Udgifter -149.000

RESU LTAT 1.000 96

0 0

KREDSE 0 0

lndtægter 140.000 1s3.235

Udgifter -140.000 146.728

Resultåt 0 6.507

0

DVL-K8H aIt 1.000 13.13'1
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Spørgsmå f:'a de fremmødte:
Er der andre afdelinger rundt om i landet, der får tilskud ka deres kommuner
svar fra landsformanden:
Sådan er det ikke længere.

5pørgsmål:
Der skål da være overskud på ferierejser, da der skalvære 5% til admrnistration
Svar fra formanden:
Der er aflysninger af ferieture mv i 2020
spørgsmål:
Københavns komnrune har sat priserne op på leje af okaler for kredsene. Hvad skål der ske med tilskud til
kredsene?
Svar
(redsene får tilskud tll aktiviteter, men man skal være opmærksom på at faste aktiviteter som "gymnastik
hver mandag" ikke er en åktivitet.

8. Valg

A:Afdelingsformand.
Lis Nieis€n er villig til Senvals
23 stemte for og l sternte imod

B: øvrige bestyreisesmedlemmer og suppleanter.
ies Hermånsen øn5ker ikke genvalg

Anitå Munck ønsker ikke genva g

Tove Skands øn5ker ikke genvalg

lng.id Sørensen er ikke på valg, men har valgt at forlade bestyrelsen

Bestyrelsen bliver 2 medlemm€r mindre end i sidste periode

Anlta Garbers ønsker genvalg

Anlta Garbers blev valgt med 24 stemrner for, ingen imod og ingen hverken for eller imod
Bente Frænei stiller op til bestyrelsen
Bente Frænel blev valgt med 24 stemmer for, ingen imod og ingen hverken for eller imod
Jens Erik Christiansen stiller op til bestyrelsen
Jens €rik Christiansen blev valgt med 24 slemmer for, ingen imod og ingen hverken for eller imod
6rethe Aagaard foreslås som suppleånt
Grethe Aagaard blev valgt med 23 stemmer for, 1 imod og ingen hverken for eller imod

Ci Revisor oB suppleanter.
Revlsorer ekstern, bestvrelsen foreslår:
Piastor Revisorerne, Statsautoriseret revisionsselskab
Dette blev accepteret.

Revlsor intern

lngrid Sørensen stilier op som intern revisor for en 2-årig periode
lngrid Sørensen blev valgt rned 23 stemmer for og 1 imod
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D: Landsmødedeltagere

Landsmødedeltagere:

1. Anita Garbers

2 les Hermansen

3. ln8elise Kvorning

4. Hans Henrik Kieinert
5 Bente Bisp Nielsen

6. HolBer Vallentin
7. Jens Erik Christiansen

8 Bente Perrnin

9. Bente Frænell

10. Lisbeth Mehlbye
11. Tove Skands

Landsmødesuppleanter

1. Nils lørgensen
2 Annette Bru un

3. Mårijaflne Bå8er

Alle låndsmødedeltågere og supp!eanter blev valgt.

9. Eventuelt

Stor ros til lngr d 5ørensen for hendes indsats som kasserer

Tak til Tove Skands, les Hermansen og Anita Munak for deres indsats i bestyrelsen

sreen KoLlberø-Hanse. tålte om coronåen, der har været det store emne i 2020 Efter sdmfundet var lukket

ned, blev der laat et billede på Facebook af en grLrppe vandrere fra en af vores afdelinger skulder ved

skulder. Derefter lukkede landsledelsen vandrelaugets aktiviteter ned, ligesom det var landsledelsen. der

besluttede, hvordan Vandrelauget åbnede igen Det nye tilmeldingssystem blev besluttet og brugt, fra

regeringen åbnede for 50 deltagere iSrupper. TilmeldinSssysternet fungerede fint. lkke så længe efter blev

der åbnet for 100 deltagere i grupper. så var det ikke længere nødvendigt med tilmeldinsssYstemet'

Nu er det områderelevante reSler, der gælder. Det betyder, at de forskellige afdelin8er kan håve forskellige

regier. Omkring samkørsel i biler, her har Våndrelauget fået mange forskellige svar. Låndsled€lsen

fastsætter stadig de overordnede regler, der skal overholdes i forbinde{se med coronsen stePn Kobberø'

Hånsens forventning er, at norfiraliserinB først b iver engeng i 2022.

9



Tak fra formanden til dirigenten for god mødeiedelse

Mddet s[]ttede ca. kl. 21.30

Dirigenti lens Erik Christiansen

Referent: Bente Elsp Nielsen / 1e
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