
Formandens beretning – Generalforsamling 26/1.2019. Alice Ebbesen. 

Året 2018 har været et godt men heftigt år, hvor der er sket rigtig meget med 

mange ture og en del mødeaktiviteter. 

Året før, i 2017, blev der på landsplan lagt op til store digitale ændringer i forhold til 

intern og extern kommunikation. Der har været og er fortsat professionelle 

mediefirmaer ind over sammen med vores egne frivillige, for at skabe en ny struktur 

og et mere ensartet og modernet design. Dette har samtidig været en stor 

pædagogisk opgave at få hjælp og tilgodese 22 individuelle afdelinger. Alt dette er 

blevet sat igang i 2018. Så nu er vores hovedblad ”FritidsLiv” sat op på en anden 

måde, ligeledes vores turdatabase på nettet, vores hjemmeside og snart får vi 

mulighed for at sende nyhedsbreve ud. Det har været en stor, spændende og 

bekostelig proces, som alle afdelinger syntes var nødvendigt. Alt er ikke på plads, 

der bliver fortsat arbejdet på i enighed, at forenkle og forbedre. Et andet tiltag fra 

Landsforeningen har været at gøre deltagelse i endagsture gratis for medlemmer 

mod, at afdelingerne kunne få et større tilskud. Dette bliver nu praktiseret i hele 

landet, ligesom ikke medlemmer skal betale kr. 30.00, hvis afdelingerne ønsker at 

opkræve betaling. 

I vores afdeling har det været en stor ting at få ny kasserer. Da vores mangeårige 

kasserer Herdis Jensen ville holde op, var vi noget nervøse for hvordan det skulle gå, 

men så meldte Else Johansen fra Hundested sig. Sådan et husholdningsregnskab 

kunne hun nok klare. Og ja, det kan hun. Der følger også en del statistik med og det 

kommer her. 

Vores medlemstal i Nordsjællands afdeling er pr. 31.dec.2018 på 950 medlemmer 

hvilket er en stigning på 68 medlemmer på et år og hver uge kommer der nye 

indmeldelser. Vi har haft 63 ture i Danmark, 22  Maritime Vandringer, 9 ture i 

Sverige. Ialt har 1525 personer været på tur (og 15 hunde!). Der har været 

flerdagsture i Halland, Søderåsen og på Omsberg i Sverige med ialt 61 deltagere 

samt en tur til Skotland og højskoledage i Tisvilde med 35 deltagere. 

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder, 3 planlægningsmøder, en sommerudflugt for 

medarbejdere til Odsherred 19/8 og en juletur/frokost Nivå/Sletten 2/12. På 

landsplan har vi deltaget i 1 regionsmøde i Roskilde, 2 formandsmøder og 1 



landsmøde i Odense. Endvidere har der været møder omkring turdatabase og digital 

kommunikation, Maritime vandringer, Kløverstivandringer og Nationalparkråd. 

Vi har indstillet Ruth Pedersen fra vores afdeling som kandidat til Nationalparkrådet, 

som bliver et vejledende råd for beslutningstagere i Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland. 

Af ture i samarbejde med andre afdelinger har der, ifølge traditionen, været 

kløverstivandringer 21/4, DVLs fødselsdag den 18. maj og Vandrenes Dag 16/9. 

Dertil kommer de mange Maritime Vandringer, som var et landstema fra 24/3 – 

21/10 og virkelig blev en stor succes. Endvidere gode dage på Tisvilde Højskole 11-

15/4 – et samarbejde mellem Gentofte, Lyngby og Nordsjællands Afdeling. 

Flere fra vores afdeling har været på kursus. Else Johansen: View Ranger 9/3, Ester 

Cold: Turlederkursus 16-17/6, Ruth Petersen: Brug din krop rigt 7/4, Birthe Aggebo: 

Brug din krop rigtigt 7/4 og Michael Holst: Turlederkursus 22-23/10. 

Vi har i årets løb fået en del nye og kommende turledere, så det bliver spændende, 

hvad det kan bringe med sig. Det er Ester Kold, Bente Rosenbeck, Niklas Hegnsted, 

Jørgen Nonbroe og Anders Runner Hansen. Vi har også måtte sige farvel til en rigtig 

god turleder. Bodil Rasmussen døde her i efteråret efter længere tids sygdom. En 

klog og nøktern dame som mange af os kom til at holde meget af. 

Til slut vil jeg fortælle, at alle turledere har fået en jakke med et enkelt logo, der 

fortæller at vi er fra Dansk Vandrelaug. Og så en tak til alle, der som frivillige får 

denne afdeling til at fungere. Hvis noget mangler/er forkert, så sig endelig til, så det 

kan rettes inden beretningen sendes videre til hovedkontoret. Alice. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


