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Formandens beretning. 

Året 2021 har ligesom forrige år været præget af pandamien Corona med aflysninger og udskudte 

arrangementer. Således havde vi forskudt formandsmøde og to Landsmøder, ligesom vi selv måtte 

udskyde vores generalforsamling/fødselsdagsfest her på Vandrehjemmet til den 19/6, hvor det var 

ganske varmt. Nu er vi tilbage, hvor vi trationelt holder vores generalforsamling/fødselsdagsfest 

den sidste lørdag i januar måned. Det er i år 46 års siden vores afdeling startede i Helsinge. 

Medlemstallet pr. 31. december 2021 blev opgjort til 970, hvilket giver os ret til at have 4 plus 

formanden med til Landsmødet. De 4 skal vælges her på generalforsamlingen. 

Selv om der har været aflysninger, så er der blevet gennemført rigtig mange ture, ferier og 

arrangementer. Her kommer lidt statistik, som vores kasserer Else Johansen har bidraget med. Der 

blev gennemført 72 endagsture med 849 medlemmer og 150 gæster. 17 ture blev aflyst. 

Endvidere var der 12 hovsa ture (her og nu ture) med 129 medlemmer og 7 gæster. Der har været 

3 flerdagsture: 2 til marsken med henholdsvis 18 og 16 medlemmer og en nytårstur med 18 

medlemmer. Af svenske ture blev 1 gennemført med 14 medlemmer. Der var planlagt flere ture, 

som så vil komme i år og til næste år. 

Af særlige ture havde vi rigtig mange den tredje lørdag i april, hvor der blev holdt kløvervandring 

ud over det ganske land. Vi havde 2 ture i Hørsholm og 1 tur fra Vejby til Sct. Helenecentret. På 

vandrelaugets fødselsdag den 18 maj var der også mange ture. Hos os var der en aftentur i Grip 

Skov, hvor vi samtidig fejrede DVLs 90.5 års fødselsdag. På Vandrenes Dag, den tredje søndag i 

september, lavede vi 2 ture, den ene med guidet  rundvisning på Nivågaards Teglværk, den anden 

til Skibakken på Amager Kraftværk. 

Repræsentanter fra vores afdeling var tilstede ved Esrum Klosters Vandrefestival i uge 35, så der 

også blev informeret om DVL Nordsjælland. Næsten 50 interesserede gæster kom forbi vores 

stand. Det samme blev der gjort ved julemærkefondens arrangement, som vi stod for. Det var 

vores turleder Ebbe Pedersen, der var tovholder på projektet og vores turledere, der arrangerede 

turene og passede en stand. Der deltog 162, hvor 111 kom forbi os. Der blev indsamlet kr. 7.280 til 

julemærkehjemmene. 

For medarbejderne, nu hedder vi de frivillige, var der en komsammen med rundvisning på 

Hammer Mølle og en julekomsammen i Fredensborg . Så skal det også nævnes, at vi har fået nye 

trøjer med DVL logo. 

Friluftrådets Nordsjællandsafdeling inviterede til udendørs årsmøde 31/5 om aftenen, hvor 

Michael Holst blev valgt ind i bestyrelsen. Vi fik derigennem en DVL repræsentant. Samme år blev 



Ruth Pedersen valgt til Det grønne Råd i Hørsholm og Steen Kobberø søger lige nu om at komme i 

Det grønne Råd i Fredensborg. Ruth Pedersen har i en periode på 4 år deltaget i det vejledende 

råd for Nationalparken Kongernes Nordsjælland.  Så vi er ganske pænt repræsenteret. 

Det er ikke alt, der går lige gladt igennem. På vores Nordsjællandsrute har der været problemer, i 

det en lodsejer har truet med sagsanlæg, hvis ikke ruten mellem Grønholt og Karlebo, der har 

eksisteret i 6 år, blev lagt om. Så den er omlagt og vi mangler folk, der kan tilse og vedligeholde 

skiltene på ruten. Kontakt gerne Steen Malmlin. Han har også været involveret i etableringen af en 

kvalitetssti rundt om Gurre Sø, som måtte opgives, da en lodsejer forbød en del af ruten. Bedre er 

det gået med et samarbejde med Karen Blixen Museet i Rungsted, hvor der er blevet etableret en 

kvalitetssti på 17 km og der bliver tur den 30. april. Ligeledes har vi fået besked om, at der er 

indviet en ny vandrerute på 58 km. Michael Holst var med til indvielsen. Den går fra Hundested i 

vest, over Arrenakke i nord, Arrenæs i øst til Strø Bjerge i syd og hedder Halsinoen. 

I bestyrelsen har vi arbejdet meget med at få skriftliggjort diverse regler og aftaler. Jeg syntes, at 

det er gået rigtig godt, selv om vi har holdt færre møder på grund af coronaen. Nu er tiden inde til 

at jeg skal forlade posten som formand og i bestyrelsen. Derfor vil jeg godt sige tak for godt 

samarbejde og også tak til de forrige formænd, som altså er kvinder til Bente og Anne-Lise, som 

altid har været til rådighed. Det bliver Steen Vestergaard, der er næstformand, som bestyrelsen 

anbefaler til formandsjobbet. Derfor bliver det også ham, som fortæller om punktet fremtidigt 

arbejde. 

Lige til sidst vil jeg nævne navnene på vores jubilarer. Folk der har støttet os i rigtig mange år. 

 

25 års jubilæum: Berthel Semma, Lillian Scharf Hansen og Susy Bruhn Udam. 

40 års jubilæum: Gert Jensen, Lieve Wallaert, Anne-Dorte Helberger og Bjarne Normann Månsson. 

50 års jubilæum: Aase Kert Jensen. 

60 Års jubilæum: Bent Hansted og Mogens Persson. 

Helt lokalt har vores Anne-Lise Lemche været turleder i 25 år. Tillykke med det. 

 

Alice Ebbesen 

 

 

 



 

 

 

 

 


