
Årsberetning for 2019, DVL Storstrøm 1/8-2020 

Når vi nu ser tilbage på 2019, har det som altid været et år med rigtig mange 
spændende aktiviteter og udfordringer. Jeg vil starte med lidt statistik. For, lige meget 
hvilken tur i DVL man er med på, så er spørgsmålene altid de samme. Under turene 
spørger deltagerne altid ”Hvor mange er vi i dag?”. Og efter turene er spørgsmålet 
altid ”Hvor langt har vi gået?” Det sidste er der altid stor uenighed om, da de 
forskellige internetbaserede målesystemer på mobilerne ikke altid er enige. 

Skulle der på turene være blevet advaret om ”Bil bagfra” så har alle deltagerne vendt 
sig om, for at se, om det nu også var korrekt. 

Ved årsskiftet var vi i alt 611 medlemmer. 

Vi har i 2019 afholdt 255 ture. Det er 2 færre end året før. Dette skyldes bl. a. at 
turleder Peter Rediin valgte at stoppe med sine onsdags-aftenture. 

Til gengæld er deltagerantallet på turene steget med 423 i forhold til året før. Der har 
nemlig været i alt 6.326 deltagere mod 5.903 i 2018.  

Det blev besluttet på landsmødet i 2017, at medlemmer gik gratis med på turene, 
mens ikke medlemmer skulle betale kr. 30,- pr. tur. De 10,- kr. som deltagerne før 
betalte, når de gik med hos os, bortfaldt. I stedet fik vi så et tilskud pr. aktivitet som 
var beregnet til kr. 256,- afhængig af antal aktiviteter på landsplan. Jo flere aktiviteter 
i alt, jo lavere tilskud pr. stk. 

Dette skabte en del røre/debat blandt vores turledere og medlemmer. Ordningen 
skulle først evalueres efter 3 år, men på landsmødet i 2019 blev det besluttet, at 
økonomiudvalget allerede nu skulle se på, hvordan man kunne tilrette dette. 

Flere afdelinger (Bl.a. København) sagde, at de havde for få penge, mens flere 
afdelinger i bl. a. Jylland havde fået væsentlig flere penge til rådighed med den nye 
ordning, og derfor var godt tilfredse. Vi må afvente hvad økonomiudvalget når frem 
til. Faktisk er vi jo i DVL én juridisk enhed. 

Det fremgik af regnskabet, som blev fremlagt på landsmødet, at DVL på landsplan 
havde et underskud på omkring 2.700.000. Men fra 2024/25 forventer man igen et 
mindre overskud. 

Godt at man så har en ”reserve” at tage af undervejs! 

Der blev afholdt frivilligtræf i Svendborg (I silende regn) fra den 14-16 juni. Fra 
Storstrøm afdeling deltog Niels, Kirsten, Steen og Elsebeth. 



Vi har 14/9, 2019 haft en fælles bustur til Kullen i Sverige. Det blev en succes med 
48 deltagere, godt vejr, og to flotte ture ledet af Peter Jantzen og Karen Schmolke, 
(Kort tur), samt Henning Andreasen og Poul Bruun Andersen (Lang tur). 

Den 15/9 blev der afholdt Vandrenes dag. På disse ture havde vi i Næstved 12 ikke 
medlemmer med. I Faxe hele 18 ikke medlemmer. I Nakskov deltog 10 ikke 
medlemmer på turene. I alt altså 40 nye som var med ude og vandre! 

Stor tak til turlederne på disse ture. 

Vi har den 21/9 afholdt den årlige turlederdag. Det er jo sådan, at uden turledere er 
der ikke noget vandrelaug. Turlederdagen er så den dag, hvor turlederne får lidt godt 
at spise og drikke som tak for deres store indsats gennem året. Turlederne har jo et 
stort arbejde med planlægning, ansøgning, prøveture m.m. 

Årets turlederdag blev afholdt på Kanalkroen i Karrebæksminde. Det blev en dejlig 
solrig dag, med god stemning, underholdende foredrag ved historiker Rasmus 
Nielsen, og efterfølgende to vandreture ledet af Søren Kastrup og mig. 

På Sørens tur deltog historiker Rasmus Nielsen, som øste af sin enorme viden om 
området. Så nu er ingen turleder i tvivl om, at Fiskehuset Enø, Enø bageri og Enø 
Camping ikke ligger på Enø, men på Longshave! 

Vi mangler turledere. Dette gælder også, selv om du måske ikke er så stærk på det 
digitale. Så er der folk som gerne hjælper dig med det. Derudover afholdes der hvert 
år flere kurser for nye turledere. 

Vi har dog, for nylig, fået tilgang af to nye turledere. Det drejer sig om Lars 
Terkildsen syd for strømmen, og Else Marie Mikkelsen nord for strømmen. De er 
begge tilmeldt turlederkurser. Men, vi kan godt bruge flere turledere, så bare sig til, 
hvis du har lyst. 

Vi har afholdt jule- og nytårsture både syd, og nord for strømmen. 

Juleturen med gløgg og æbleskiver i Hannenov og Ostrup skove var meget hyggelig, 
og her deltog omkring 30 medlemmer. Turleder på denne tur var Niels Jørgensen. 
Nytårsturen syd for strømmen foregik i Guldborg i skovene omkring Soesmarke. 
Turleder var Steen E. Henriksen. Efter turen var foreningen vært ved et glas bobler 
og kransekage. Turen blev beskrevet i en helsides artikel i Lolland Falsters 
Folketidende under overskriften: ”Sol, skov, jordskokker og kur”. 

Det med jordskokkerne skyldes, at et medlem havde ryddet sin have for jordskokker, 
og tilbød dem gratis fra sit bagagerum! Og det kunne journalisten åbenbart ikke stå 
for! 



Juleafslutningen nord for strømmen foregik som sædvanlig i lokalerne på H. C. 
Andersensvej i Næstved. Her var der to ture ledet af Benny Pedersen og Jørgen 
Demant. Derefter samledes man om et særdeles underholdende foredrag om Susåens 
betydning for Næstveds udvikling ved historiker Rasmus Nielsen. Her deltog i alt 92 
medlemmer. 

Herefter var der sandwich og drikkevarer mod delvis egenbetaling. 

Nytårsturene nord for strømmen blev som sædvanlig afholdt i, og omkring Præstø. 

De to ture, ledet af Elsebeth Håkonssen og Kirsten Hønnerup tiltrak hele 92 
medlemmer. Heriblandt landsformanden. Efter turene mødtes vi ved Præstø Havn til 
et glas bobler og et stk. kransekage. Grundet det store fremmøde måtte Karen 
Schmolke ud og købe mere kransekage mens vi andre gik tur. 

I løbet af året har vi haft 4 med på kursus i redigering af foreningens hjemmeside. Det 
foregik på Kultorvet. Det drejer sig om Steen E. Henriksen, Kirsten Pedersen, Karen 
Schmolke og mig. Det var meget lærerigt, og hjemmesiden har da også fået et løft 
siden da. Steen E. Henriksen er blevet webmaster efter at Erik Olsen trak sig i 2018. 

Hjemmesiden fungerer i øvrigt fint nu. Man kan gå ind og se alle vores ture flere 
måneder frem. Både med beskrivelser og startsteder. 

Vi har også en lukket Facebookside under linket: Dansk vandrelaug Storstrøm gruppe 

En lukket gruppe som man bliver godkendt til. Det vil sige, at det kun er ture og 
billeder fra vores afdeling som ligger på denne side. Det er Kirsten Pedersen, som 
står for siden, så vil du gerne være med i gruppen, så kontakt Kirsten senere i dag. 

Før i tiden blev vi turledere ringet op omkring startstedet. Det var meget generende. 
Jeg husker selv en morgen, hvor over 10 ringede til mig med spørgsmål om hvor 
dagens tur startede. Den sidste som ringede var Ernst. Jeg tog telefonen med vådt hår 
m.m. og sagde ”De har ringet til Ole Holm. De er nu nummer 9, i køen”. 

Ernst sagde i den anden ende ”Pokkers også”, og så kunne jeg ikke holde masken 
længere, og måtte bare fortælle Ernst, hvor dagens tur startede. 

Vi har jo nu også et nyhedsbrev, som vi sender til alle medlemmer som dvl har 
mailadressen på. Dette nyhedsbrev indeholder samtlige ture i kommende måned, 
samt lidt andre artikler. Dette nyhedsbrev sender jeg også til alle nye som melder sig 
ind. 

Det er nemlig sådan, at jeg får en mail fra Kultorvet når et nyt medlem af vores 
afdeling er registreret, og har betalt kontingent.  



Har dvl ikke din mailadresse, så kan du på hjemmesiden gå ind og redigere dit 
medlemskab. Her kan du tilføje din mailadresse. Skulle det kikse, så ring til 
sekretariatet på Kultorvet. Her er de altid klar til at hjælpe dig. 

Til slut vil jeg gerne takke alle vores turledere og bestyrelsesmedlemmer for det store 
arbejde I har ydet i året der er gået. Selv om vi ikke altid har været enige, så er det 
altid foregået i god ro og orden. 

Jeg håber vi kan fortsætte i samme ånd i 2020.  

 

Ole Holm 

 

 

 

 


