
Coronatiden 

  

Dette er den beretning, som Ole Holm skulle have holdt på den planlagte general-

forsamling den 14/3. Men generalforsamlingen blev aflyst, da coronakrisen satte ind, 

og alt blev ændret. Kort om de vigtigste datoer. 

11/3  Næstvedgruppen har den sidste tur til Gødstrup Sø. Om aftenen lukker 

statsministeren Danmark ned og sendte alle hjem. Alle ture bliver aflyst – 

også generalforsamlingen bliver aflyst og udsat.  

24/3  Ole Holm meddeler, at han stopper som formand, og bolden lander hos 

mig som næstformand. 

24/4 Topmødet i Kongskilde, som skulle have fundet sted den 14/6 aflyses. 

Det er vi i Storstrøm ikke kede af, da det har udviklet sig til et betydeligt 

større arrangement, end vi havde regnet med. 

18/5 Der åbnes med ture på op til 10 deltagere. Det er lige i rette tid til at 

kunne fejre DVL’s 90 års fødselsdag. I stedet for den planlagte 

fødselsdagsreception i København den 18/5 tager vi imod Kultorvets 

invitation til at fejre dagen med vandreture hver for sig. Der er flere fra 

vores afdeling, der har været på tur dokumenteret med billeder lagt op på 

Facebook og i VandreLiv. 

08/6 Der åbnes med tilmeldingsture med op til 50 deltagere, men stadig med 

afstandskravet på 1 meter, hvilket betyder at samkørsel ikke er muligt. 

08/7 Forsamlingsforbuddet hæves til max 100 personer, og tilmeldingskravet 

ophører hermed. Indtil denne dato har vi kun været halvt så mange, som 

vi plejer at være på turene, men på den første tirsdagstur med 100 tilladte 

er der pludseligt næsten normal deltagelse. Det kunne tyde på, at man har 

syntes, at tilmeldingsproceduren er for besværlig.  

31/7 Nye retningslinjer fra Kultorvet, der siger at samkørsel igen fra denne 

dato kan arrangeres efter behov. Dette er helt nyt, og jeg vil bringe det op 

under eventuelt. 

Jeg synes, at vandrerne har taget den usædvanlige situation med godt humør og 

tilpasset sig omstændighederne med afstand, god håndhygiejne og nul håndtryk og 

krammere. 

Hermed sætter jeg beretningen til debat. 


