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Formandens Beretning. 

Året 2020 har været et rodet år på grund af Covid-19 og alle de restriktioner, det har medført. Vi har i 

lighed med andre fulgt de retningslinier, som sundhedsmyndighederne og vores hovedinstans på Kultorvet 

har meldt ud. Vi indførte tidligt personlig tilmelding til turlederen på SMS for at kunne gå i mindre grupper. 

Mange  møder, kurser og arrangementer er blevet aflyst. Dette er grunden til, at vores kombinerede 

fødselsdag/generalforsamling først finder sted i dag. Dejligt at kunne samles igen. Velkommen til 

Når vi ser tilbage på 2020, så kommer et broget billede frem, der dog også viser en hel del aktivitet. Vores 

overordnede tema for året var at gå i højden. Vi har haft 49 ture, heraf var 13 topture, hvor 800 

medlemmer har deltaget. 23 ture blev aflyst heraf 9 topture. I Sverige blev 4 ture gennemført og 9 ture blev 

aflyst. Så blev der gennemført 13 samarbejdsture med 81 medlemmer og 55 ikke medlemmer og 9 ture 

blev aflyst. Der var en samarbejdstur med Lyngby afdeling, 8 ture omkring ”Sommer i Nationalparken 0g 5 

ture i forbindelse med TV serien ”Vores Natur” sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Der har 

været 6 hovsa/pop op ture med 94 medlemmer og 5 ikke medlemmer. Af ture med overnatning har der 

været 2 i Sverige (Hovdala) og 1 på Møn med ialt 46 deltagere samt en scheldertur med 12 deltagere. 

Desværre måtte vi aflyse flerdagsturen til Norge, Tyrkiet og Øland i Sverige. Forår og Efterår har vi haft tur 

med kaffebord og info for nye og kommende medlemmer.   

Vi er en stor afdeling, der favner et stort landområde. Fra Fra Værløse - Farum til Helsingør - langs kysterne 

til Hundested, Hillerød og alt derimellem. Medlemstallet pr. 31.december er på 1007 og støt stigende. Vi er 

30 medarbejdere. Turledere, bagstoppere og andre, hvor nogle arrangere mange ture andre få og enkelte 

kun flerdagsture. Vi har haft 5 bestyrelsesmøder og 3 planlægningsmøder samt en dejlig medarbejdertur til 

Gisselfeldt Gods og Skovtårnet.  

Til beretningen høre, at vi har videregivet et anlæg for hørehæmmede til ”Landsforeningen for 

hørehandicappede”. - Vores tidligere formand Bente Nielsen trådte, efter mange års virke, ud af 

Friluftsrådet, hendes plads er blevet overtaget af Michael Holst. 

Udover de besværligheder, som Coronaen har medført for os alle, så har vi haft et være mas med vores 

bank Nordea. Dels på grund af regler om hvidvask, dels fordi vi teknisk skulle bruge DVLs CUR nr. Samt have 

vores eget P nr. 

I 2020 fik vi styr på regelmæssige Nyhedsbreve. Der har hele tiden været en mailliste for Sverige 

interesserede, men nu er der også generelle informationer for alle, der har opgivet deres mailliste.  

 Derfor en stor tak til vores webmaster Margrethe Nørskov og til vores turleder Bente Rosenbeck, der midt i 

den mørkeste coronatid leverede en hel følgeton om kvinder, kunst og vandring gennem tiden. 

2020 var et mærkeligt år, hvor der alligevel blev gået en del sammen og hver for sig. 
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