
Generalforsamling DVL Storstrøm d. 1. august 2020 kl. 15.00 
H. C. Andersens Vej 20, 4700 Næstved 
52 tilmeldt til GF 
Karen Schmolke bød velkommen også til Grethe Aagaard fra Styrelsen 
 
DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent/referent og 4 stemmetællere 
Strange Jørgensen gjorde rede for generalforsamlingens lovlighed og konkluderede at GF 
er lovlig og beslutningsdygtig 
Til referent er valgt  
Jan-Ewald Hovmand. 
 
Til stemmetællere er valgt 
Doris Skafte Christensen 
Palle Munch 
Susanne Rasmussen 
Bodil Hovmand 
  

2. Formandens beretning 
Beretning skrevet af Ole Holm, men fremlagt af Karen. 
Pga. Corona havde vi sidste tur 11 marts og derefter ingen ture. Ole Holm stoppede 24 
marts. Topture blev aflyst 
18 maj åbnes op for indtil 10 deltagere 
8 juli hæves forsamlingsforbuddet men med Corona retningslinjer 
31 juli bliver der fra Kultorvet åbnet op for samkørsel- 
Nul håndtryk og 0 krammere. 
Beretning enstemmigt vedtaget 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Regnskab er fremlagt og enstemmigt godkendt 

               
4. Indkomne forslag – ingen modtaget 

 
5. Fremtidigt arbejde 

Ved Karen Schmolke. Det store projekt i 2020 ”TOPture”. Der har været flere i vores 
område med stor tilslutning. Topmøderne, som skulle være afholdt i juni blev aflyst, men 
de næste Topmøder i august gennemføres som planlagt. Der er oplysninger herom i 
VandreLiv. 
Hjemmesiden fungerer fint. 
Bestyrelsen arbejder på at forbedre lokal hjemmeside. 
Nyt tiltag med lange ture introduceret. De afholdes af Vagn Johansen. Det er ture på 25 
km. 
Der bliver ikke busture i år. Når de bliver genoptaget bliver det med brugerbetaling. 

              Kirsten Hønnerup spurgte til antal busture årligt. Karen svarer en årligt skiftevis nord  
              og syd. 



       Steen Henriksen inviterede medlemmerne til at indsende ideer eller materiale om Vores 
Område til brug for hjemmesiden. 
 

6. Valg af 
 

Valg af formand for 1 år (anden periode af Ole Holms formandsperiode) 
Karen Schmolke er valgt til formand for 1 år 
 
Medlemmer til bestyrelsen for 2 år. Bestyrelsen foreslår 
Vagn Johansen som er valgt 
Kirsten Pedersen genopstiller og valgt 
Niels Jørgensen genopstiller og valgt 
 
 
Suppleanter Bestyrelsen foreslår 
Elsebeth Håkonssen som er valgt 
Poul Bruun Andersen som er valgt 
Hanne Pedersen som er valgt 
Poul-Erik Larsen som er valgt 
 
Revisor  Bestyrelsen foreslår 
Henry Dalgaard som er valgt 
Poul Bruun Andersen som er valgt 
 
Revisorsuppleant 
Henning Andreasen som er valgt 
 
3 medlemmer til Landsmødet Bestyrelsen foreslår 
Jan-Ewald Hovmand som er valgt 
Kirsten Pedersen som er valgt 
Niels Jørgensen som er valgt 
 
2 suppleanter til landsmødet 
Henry Dalgaard som er valgt 
Steen Henriksen som er valgt 
 
7. Eventuelt 

Herunder jubilæumsdiplomer 
Karen Schmolke gjorde rede for de nye retningslinjer om samkørsel: 
Samkørsel er frivillig og kan arrangeres efter behov, hvis man ikke føler sig syg og de 
almindelige Corona retningslinjer følges. Bestyrelsen anbefaler, at man benytter mundbind 
ved samkørsel og i øvrigt følger sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer 
som ved kørsel med offentlige transportmidler. 



Niels Jørgensen:  mener at vi resten af året følger de tiltag der er planlagt. Alt fremgår af 
nyhedsbrevet, som man kan abonnere på via sin profil på hjemmesiden. Der hver dag nye 
informationer om Corona. 
Karin Moe spurgte om at kunne modtage nyhedsbrevet i brevform for dem, der ikke har 
PC. Karen mener ikke det er en mulighed. Niels Jørgensen kommenterede, at vi tidligere i 
bestyrelsen havde talt om, hvor stort behovet evt. var. Hvem er det, og hvor mange af dem 
”har brug” for et kopi af nyhedsbrevet. 
 
Jubilæumsdiplom: 
7 vandrere i 25 år: 
Mona Jensen 
Ida Jensen 
Alice Graae 
Ebbe Jensen 
Bitten Snefstrup 
Ditte Jensen 
Egon Pedersen 
 
Turledere, der er ophørt, har modtaget en vingave: 
Ole Holm 
Jørgen Demant 
Peter Rediin 
Hans Folkvardt 
 
Strange takkede GF for en god generalforsamling 
 
 
 
 
Referent:                                                   Dirigent: 
Jan-Ewald Hovmand                                  Strange Jørgensen 


