
Generalforsamling i DVL Københavns A{deling 21. marts 2022.

1. vars ar di.isent danSk
vandrelaug

Lis Nie sen bød ve kommen.

Bente Fræne blev va gt til dirlgent og takkede Senera forsamlingen for va get. Dagsordenen blev godkendt

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamllngen var varsl€t og indkaldt rettidigt. Der var I alt 24

stemmeberettigede til stede.

Der bl€v lkke behov for stemmetællere-

2. Bestyrelsens beretning.

Årsberetning xøbenhavnsafdelingen 2022.

Årsberetningen har lgget på hjemmesiden fr: 10. marts 2022.

Afdelingen havde den 31/12 20212.499 medlemmer hvllket er 114 medlemmer færre end ved årets start.

Der er knyttet Sl turLedere, 4 frivillige samt 5 kredse (gymnastik , svømme_, dramatlk , kunst' og

sangkredscn) tl afdelingen. Afdelingen ejer 2 sommerhLrse ti ud ejning.

Efter genera forsam ngen d€n 21 augl,]st 2021så bestyre sen så edes uci:

Formand Lis Nielsen

Næstfornr:nd lefs Erlk Christ ansen

Sekreeer Eente Bi5p Nielsen

Kasserer Marlan ne Berte sen

Anita Garbers

lngelis€ Kvorning

Ho ger Va entia

Bente Frænel

Suppleant Greth€ Aagaård

Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder herafflere som telefonmøder Afdelingen har i 2021 udsendt 14

Nyhedsbreve til afdelingens medlemmer samt løbende opdateret aldelingens hjemmeside med information

om åktiviteter og Covid-19 nyheder. Afdelingen har deltaget i"Spring for livet" aktivitetersamt Københavns

kommunes dlBitale konferencerfor kommende pensionisterfor at præsenlere DVLfor offentligheden.

Året sluttede med et overskud på kr. 154.544 fordelt på kr. 107.833 fra tur- og mødeaktiviteter, kr,43.543

fra sommerhusene og kt 3.168 fra kredsene. Egenkapitalen ervokset tilkr 1.944.115. Herafstår

sommerhusenefor kr. 1.092.838 og kredsene for kr. 123.833. overskuddet tilskrives bl. andet aflysning af

udgiftskræve nde tu rled era ktiviteler og den reducerende mødeaktivitet.

Aflysning afflerdagsture har udfordret økonomien bag afdelingens tilmeldingssystem ogviovervejer derfor

pt. en fusion med DVLS medlemssystem i løbet at2022.

Bestyrelsen besluttede i november 2021at låne landsforeningen kr 400.000 rentelritfor periodeh frem til 1.

marts 2022. Afdelingen sparede dermed negative renter og DVL høje kassekreditrenter
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Københavnsafdelingen er repræsenteret i Fri uftsrådets okale kredse samt DVL centra e udva g og

arbejdsgrupper. Grethe Aagaard nråtte desværre slutte i DVLS Styre se, men vi håber at finde en lige så

kvalif ceret kandidat igen.

Drarnaten kunne markere sln 80års dag inovember med en feltlig aften for med emmerne.

Se v o.. næsten alle ture ijanuar og februar blev aflyst og at v bibeholdt tl meldlrg tl vandreturene fren tl
1. luli blev det 2021 alligcvcl til 389 vafdreture, 4 flerdassture og 2 med emsarrangementer om fødder

I novenrber indbød afdelingen ti arrange.ientel "Sammer på tur med DVf' hvor 150 p€rsoner fik en

dej lg dag på området syd for Malmp.rkens 5t Prolektet var støttet af No.dea Fondens løbspulje nred kr.

10.000.

Afde ngen haft fokus på om vo.e dktiviteter afspcjler afdellngens med emssammensætnlrg. lMande og

lntroture, som var startet I 2020 fortsatte og cr nu en del af afdc inge.s a rnindelige akt vlt€t€r. Anta et af
ture rette mod de erhvcrvsåktlve weekender og på hvcrdagsaftcncr cr dcr b ovct bstyde g øget At det er
popu ært se5 på at anta et af nye mediemr.er under 60 år er st gende

For at nspirere turlederne t nye ture vedtog afde ngen I 2021 at ave en idng r.ekke ser eture Det blev ti
Mø eåen, Gå dig elad Flord tll Sund, de 4 årst de., tro deture, bjergpas, årst derne i Rude Skov

Kystbaneture, sanketure, Nordst;e andsrut€n, Gå d g G ad pa K osterruten, ca dig G ad Kysrvandring, Gå

d g G ad i N4ø eådalen, På kant€n af Stevns, H erød Hovedbanen og E6.

Der er iavet t!re i forb ndelse ,ned Kløversti-dagen, European Week of Sport og We Walk samt Vandre.ne!

Dac.

Afde ngen har I 2021 afho dt 3 tur edermødcr da mange p anl.ste rnøder måtte ai yses på grund af diver!e

forsamlingsforb!d. De. ud over har det været mu igt at sarnle tLrr ederne t udendørs arrangementer I apii
og maj 'lur ederne har modtaget alt 9 nyhedsbreve med opdaterineer om muligheder for vandr ng

DVtreg.

dlsse år sker der en fornyoke af afdelirgens tur edere det f ere rf da gode og erfarne tLtrledere nLt takker
af på grund af sygdcm e ler alder i stedet er der kornmet r gtig mange nye tl som også har Vst til at lave

vandreture men v har a tid brug for f ere

T sl!l vi v takke for et godt samarbelde I bestyre sen og i tur edergruppen. Den lrore opbakning fra

medlemmerne ti afde lfgens vandreture er motivationen til :t forrsæite det store frlvlllige arbejde med at

flndc nyc stier og I stige genvcje egnede for dej lge v.ndr$urc.

KObenhavnsafdel ngens bestyrelse Februar 2022

Lis Nielsen knyttede følgende kommentarer til den skriftlige beretningsamt udviklingen ide fø6te
måneder af 2022.

Den 31.12 2021 2499 medlernmer 5l turledere og 4 frivillige
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Der har været åfholdt 389 vandreture, 4 tilrne dings ture (ferle) 14 Nyhedsbreve, 3 tur edermødcr, 9

tur eder nyhedsbreve og 9 bestyre sesmøder, en de sorn telefon,nøder Herudover har afde ingen 5 kredse

og ejer 2 sonrmerhuse.

Afdelingen fokuserede på serieture i2021.
Møieåen,
Gå dig glad - Fjord ti Sund,

De 4 årstider

Bjergpas,

Årstiderne i Rude Skov.

Kystbaneture,
Sanketure,
Nordsjællandsruten,
Gå dig G ad på Klosterruten,
Gå dig G ad- Kystvandrins,
Gå dig G ad iMølleåda en,

På kanten afStevns,
Hillerød Hovedbanen
E6,

2022 har afde lngen ikke et ti svarende emne. I 2023 er der et landsdækkende tema historlske vandringer

Afde lngen laver i år 8 mardeture og vil nok foftsætte rrl€d disse ture. lntroture gennemføres I begynde sen

af 2022 og derefter eva ueres.

Der er et øget anta af erhvervsaktlve, der melder slg ind. Det betydet at der er behov for f ere aftenture på

hverdage samt weekendture.

Der er nt.oduceret weekend motionsture I 2022.

I maj 2022 afprøves nye slow motionsture. Der orienteres om denne nye turtype I nyhedsbrev.

Nordea Fonden havde en løbspulje, der kunne søges af mindre foreninger. Måletvar at aktivere flere.
Sammen på tur med DVL blev resultatet- et medlem kunne invitere et ikke medlem. Visøgte
Nordeafonden og fik 10.000,-. Der var 150 deltagere , området ved Skovlunde flyvep ads. Der var årrangeret
Kunsttur, Motionstur, Bingotur, ABC koncept og lang tur Alle mødtes på Skovlunde flyveplads til kaffe, te og

Afdelingen gentager konceptet "Sammen på tur" i Rudeskov j oktober 2022. Afdelingen er endnu ikke
færdiB med planlægningen aftureh.

Afdelinsen liqe nu:
Turlederne begynder åt kunne mødes igen
Godt i gang med vandreturene igen - men mangler stadig nog e deltagere
Fokus på ture forde erhvervsaktive
Projeld fastholdelse
Tilmeldingsture godt igang-især Sverige er blevet et storl hit blandt turlederne
Antal medlemmer og turledere stabilt
Afdellngen ergodt igang med vandreturene, man manglerstadig nogle deltagere.
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Afdelingen er med iet projekt drevet af landsledelsen "Fastholdelse af medlemmer,,. Derervirtuelt møde
først i hver måned for interesserede. Vi kån se at 1/4 afvores medlemmer bor på Frederiksber& så vi prøver
at låve flere ture der starter fra stationer på Frederiksberg. Det samme gør vi på Vestegnen. Vi arrångerer en
de vandreture med tilm€lding jSverige.

Antalturledere er stebilt. Der erturledere derstopper på grund af alder, men der kommer nye til

Lis Nielsen takkede bestyrelsen og turled€rne for deres indsats.

Spørgsmål til beretninten:
Spørgsmå:
Der er ros til nyhedsbrevene.
Svarl

Prøv også at se på de andre afdellngers nyhedsbreve De kan ftndes på hjernmesrden.

3. Orient€ring fra kredsene

Dramaten:
Lis harfået mailfra Thomas Haldbåck. De nåede ikke meget iforåret 2021, men der blev gennemført en
frokost. Der er premiere på nyt stykke torsdag den 19. maj 2022. Det opføres på Geflon Gvmnasium.
Dramaten afholder kalejdoskop arrangementer med besøg udefra.

sangk.edsen:
Der ku nne lkke gennemføres lulekoncert på grund af Covid, men der afholdes forårskoncerr.
Sangkredsen deltager koncertkirkens arrangement med forskel tge kor over 4 dage.

Svømmekredsen:
Svømmekredsen holder til iVanløse. Der er tre børnehold og et voksenhold. Der er plads tilflere voksne på
svømrneholdet. OleJon Olsen hår været medlem åfvandrelauget iS0 år og i40 årværet formand for
svømmekredsen. Ole fik stortakfor sin indsats af Lis Nielsen og en geve fra afdelingen.

Gymnastikkredsen:
Der eret manda8shold og et onsdagshold_ Der erfå deltagere om onsdagen. Der afholdes
generalforsamling i den kommende uge, hvor det foreslås at nedlægge holdet om onsdagen - der er plads til
flere på mandagsholdet.

Læs mere om kredsene på https://dvl.dklkoebenhavn/kreds/

4. Orientering fra sommerhusene.

Sommerhusudvalget arbejder rned at !dvikle og forbedre sommerhusene.

Udlejnlngen ål sommerhusene var fin 202l.Vedafbestitingerkanderv.ereudfordringermedatfåudejet
tl andre. I 2021 blev der udført en de arbejder på sommerhusene. Taget i Evetofre sku e have været skiitet
i 2021, men håndv.erkeren kunne ikke nå det. Taget forventes at bliver ordner i 2022. crund aget for
sommerhusene er, at de ska hvi e I sig selv Afdellngen må ikke tjene på sornmerhusene.
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Beretningerne blev vedtaget enstemmlgt med 24 stemmer for, 0 stemte irnod, 0 stemte hverken for e ler

5. Fremlæggelse oggodkendelse at afdelingens regnskab.

Marlanne Bertelsen prcesenterede sig selv og gennenrgik regnskabet.
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og godkendt af den trterne revisor.
lohnnle styrer sommerhusene og deltager sammenskrivntngen af regnskabet med Marianfe
Det ser flnt ud
Kbh afd. h.r ånt 400.000,- tilVandrelauget i 2021

2021

kr.

154.544
kr.

52.397Resultat

Aktiver

Gældsforpligtigelser

Arets ture i alt

Heraf tilskud fra
Nordea

DVL, FR og

2.094.886 2.034.449

150.771 244.878

177.417 316.314

Sommerhusene i alt 43.543 55.139

Kredsene i all 3.168 -10.806

Administration, møder og diverse 85.466 270.272

Renter i alt -6.658 4.611

Tilgodehavender j alt 489.683 68.'t39

Likv de beholdninger i alt 815.499 1.176.606

Spørgsmå:
Vl skal ikke være afhængige af landsafdelifgen

Kontingenterne fra rnedlemmerne går ind ril landsforentngen og på andsmødet vedtages retnings tnjerne
for fordelingen af kont ngenterne. Afdelingerne får et fasr titskud samt et be øb pr nredlem og pr tur
Ordet "tilskud" er ikke så ve valgt.

ReCnskabet blev vedtaget. 23 stemte for, 0 stemte imod, 1 stemte hverken for eller tmod

s/s

Årsreg nskab 2020

197.909 281.746



6. Indkomne forsleg.

Bestyrelsen fores år følgende ændring af afde ingens vedtægter:
Nuværende paragraf:

§ 6. Gefera forsamling. Hvert år i marts måned afholdes genera forsamting. ndkalde sen sker I Dansk
Vandrelaugs b ad senest 3 uger før genera forsam ingen. Fors ag, der ønskes behand et på
generalforsam ngen, ska være afdelingsformanden i hænde senest 14 dage før mødet. Vedrørende

benafdingafændringsforslagtil DanskVandrelaugs ove,sereglerneiDanskVandrelaugs ove

Ændringsforslag:

§ 6. Generalforsamling. Hvert år i marts måned åfholdes generalforsamling. lndkaldelse sker gennem DVLS
medlemsblad, alternativt ved breveller e-mail til samtlige medlemmer udsendt via sek.etariatet med
mindst 3 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på Benerålforsamlingen, skal være afdelingsformanden i hænde senest 14
dage før mødet. Vedrørende behandling af ændringsforslag til DanskVandrelau8s love, se reglerne iDansk
Vandrelaugs lov

FoBlaget blevvedtaget. 24 stemte for,0 stemte imod,0 stemte hverken for eller imod

7. Fremtidigt arbejde

Afdelingen arbejd-"r på en fusion aftilmeldingssystemet med DVLS medlemssystem. Der er udfordringer
med økonomidelen af løsningen. Det bliver lettere for medlemmerne og billigere i licenser. Afdelingen
forventer at flytte over til aLrgust, men viopsiger ikke vores nuværende Groupcare løsning, førviser
løsningen fungeren

Der vilvære fokus på tur edernes mu igheder for gensid I insplration og sammenhold samt srmarbelde på
tværs ihele DVL.

lgen i 2022 forventes at afholde et stort medlemsarr.ngement i løbet af elteråret med mange gode ture

Afdelinpefs Budset:
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Budget 2022 Regnskab 2021

-27.396
€.465
5b.J5J
20.492

Møder i alt
Administration i alt
Diverse i alt
Tilskud til Kredsene

-80.000
-60.000

-5.000
-2.000

-21.250
-50.587

-5.096
0

TURE
Endagsture
Endagsbusture
Ferieture
Ture i alt

Tilskud DVL

Finansielle poster

TURE RESULTAT IALT

SOMMERHUSE
lndtægter
Udgifter
Finansielle poster
RESULTAT

KREDSE
lndtægter
Udgifter
Resultat

40.000
10.000
20.000

-10.000

130.000 168.884

-5.000 4.610

-32.000 107.833

188000
-188000

-2000
-2000

228885
-182948

-2048
43889

85000
80000

5000

84500
-81269

3231

DVL-Kbh alt -29000

Spørgsmål fra de fremmødte:
Kan landslede sens løsning også anvendes af andre afde tnger i vafdre auget?
Svaa:

Løsning vil på ængere s gt kunne anvendes af de øvrige afdelinger i vandre aueet

8. Vålg

A:Afde ngsformand
Lis Nie sen er villig til genvalg.
blev valgt med 24 stemmer for, ingen irnod og ingen hverken for e ler imod

B: øvrige bestyrelsesmedlemmer og su pp eanter.

Anita Garbers er villig ti genvalg
blev valgt med 24 stemmer for, ingen imod og tfgen hverken for e ler tmod

154953
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Der var ingen, derstilledeopti bestyrelsen på generalforsamlingen

Grethe Aagaard er villig tl genvalg sonr suppleånt
Grethe Aagaard blev va gt med 24 st€mmer for, ingen irnod og ingen hverken for el er imod

C: Revisor og supp eanter

lngrid Sørensen er vi lig ti genvalg som in!ern revisor.
blev valgt med 24 stemrr1er fot ingen imod og ingen hverken for eller tmod
Jan Storgaard stillede op sor. intern revisor
blev va gt med 24 sternmer for, ingen imod og ingen hverken for e er imod
Eegge €r valgt fra 2022 ti12024.

D:Landsmødedeltagere

tandsmødet er lørdag den 5. november

Landsmødede tagere

Herefter er der følgende med emmer i bestyrelsen
Formand Lis Niel5en
Marianne Bertelsen
Bentc Bisp Nlelsen

ingclisc Kvorning
Holger Vale nti.
Bente Frænell
Suppleant GretheA.gaard

1. Anita Garbers
2. Grethe Aagaard
3. HolgerVallentin
4. lngelise Kvorning
5. Hans Henrik Kleinert
6. Bente Frænell
7. tisbeth Mehlbye
8. Dorrit Christensen
9. Bente Bisp Nielsen
10. Jan Storgaard
11. Marianne Bertelsen

Landsmødesuppleanter:

8/s

1. Bente Permin
2. B rte Poulsen

Bente Fræne I er v ig t genvalg

blev valgt med 24 stemmer for, ingen imod og tngen hverken for etter tmod

Jens Erik Christiånsen ønsker ikke at fortsætte ibestyrelsen_



4. U la.leppsson
5. Nlls Jørgensen

A e andsmødede tagere og suppleanter b ev valgt

9, Eventuelt

Takfra en deltagerfor defrvilliges arbelde

Tak fra formanden tildirjgenten forgod mødeledelse

Mødet sluttede ca. kl. 20.50

Dirigent: Bente Frrenell

Referent: Bente Bisp N e sen
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