
Årsberetning for 2020, DVL Storstrøm 19/6 2021 

2020 har været et mærkeligt år. Det startede ellers godt med gode ture hver uge. Vi hørte godt 

nok om en mærkelig grim sygdom, der spredte sig ud over verden fra Kina, men 

sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm forsikrede os om, at den næppe ville komme til 

Danmark. Men så pludseligt den 11. marts tonede statsministeren frem på TV og lukkede landet 

ned. Det gjaldt også vores vandreture, som blev aflyst. Helt profetisk kunne vi heller ikke 

gennemføre Jens’ tur den 11. marts rundt om Gødstrup Sø pga. høj vandstand. Jeg tog et billede, 

som jeg kaldte ”hertil og ikke længere”. Dette skulle vise sig at gælde i lang tid. 

I takt med at første bølge klingede af, blev der gradvist åbnet for ture igen. Den 18/5 med et 

deltager max på 10 personer og afstandskrav. Her havde Storstrøm ingen ture. Den 8/6 blev der 

tilladt 50 personer med krav om tilmelding, og fra den 8/7 måtte man være 100 personer, hvorved 

tilmeldingen ophørte igen. 

Vi har i Storstrøm afdeling fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer med forsamlingsforbud 

og afstandskrav op i ned i takt med smittens udbredelse. For at sikre, at der ikke deltog flere end 

det tilladte antal har vi benyttet det centrale tilmeldingssystem, som er udviklet af DVL i 

samarbejde med Peytz. Tilmeldingssystemet har fungeret fint (dog med diverse fejl og mangler)  

for dem, der har computer, men har alligevel skabt besvær og frustration og også betydet, at 

mange har følt sig forhindret i at deltage i turene.  

I Storstrøm afdeling har der været et totalt stop for vandreture i perioden 12/3 til 7/6 og igen ved 

corona smittens anden bølge 27/10 til 21/11.  

Siden den 12/3 har der pga. afstandskrav ikke været samkørsel fra Rådmandshaven. 

Intet under, at dette har forårsaget en stejl nedgang i antallet af aktiviteter, og det giver ikke 

mening at sammenligne med året før. Hvad det betyder økonomisk er ikke til at sige endnu. Men 

det gælder for alle afdelinger, at de har måttet lukke ned. Lagkagen, der skal fordeles mellem 

afdelingerne er den samme. Men det bliver i færre men større stykker. Storstrøm har måske lukket 

ned lidt længere tid and andre afdelinger, så vi må se hvad resultatet bliver. 

Men for at oplyse statistiktallene: Vi har i år gennemført 167 ture og har måttet aflyse 63. Hertil 

kommer planlægningsmøder og generalforsamling, i alt 181 aktiviteter. Et stort fald fra de 255 

aktiviteter sidste år. Det samlede deltagertal på turene har været 3588 deltagere, dvs. 21,49 pr. 

tur, hvilket er meget flot situationen taget i betragtning. 

Man skulle også tro, at det ville påvirke medlemstallet, at der i perioder ikke har været vandreture. 

Det har det også på en måde - men ikke i 2020, hvor medlemstallet faktisk er steget fra 618 til 621. 

Til gengæld oplevede vi et brat fald ved årsskiftet, idet 77 medlemmer valgte ikke at forny deres 

medlemskab. Dette er der dog siden rådet bod på, da der er kommet 30 nye medlemmer til. 

Interessen for vandring er stor i disse tider, så vi skal nok nå at indhente det tabte inden årets 

udgang.  

I dag har vi 578 medlemmer. 



Jeg har sendt et spørgeskema ud til de medlemmer, som har meldt sig ud i en halvårs periode 

mellem oktober og april for at opklare, om der var en bestemt årsag til udmeldelsen. Jeg havde en 

mistanke om, at nogle måske var gået over til en konkurrerende vandreklub. Men det melder 

svarene nu ikke noget om. De fleste svar lød på, at udmeldelsen skyldtes, at man ikke har brugt 

medlemskabet, eller at den fysiske form ikke længere var til at vandre. Der var heldigvis ingen 

kritiske kommentarer. 

I Coronaens tid har der været mange aflyste arrangementer, men vi har også kunnet gennemføre 

en del med modifikationer. 

Her kommer en liste over begivenheder og påtænkte men ikke gennemførte begivenheder: 

Det stort anlagte arrangement med reception i København den 18/5 i anledning af DVLs 90 års 

fødselsdag blev aflyst. Det samme gælder Topmødet i Kongskilde den 14. juni med 400 mulige 

deltagere i et fælles arrangement med Vestsjælland. 

Endvidere har der har været ikke nogen fællestur for Næstved og Lolland-Falster, som var tænkt at 

kunne være til Ø-havsstien på Langeland. 

Sommeren over har vi kunnet gå som normalt, da forsamlingsforbuddet i en periode var hævet til 

100. 

Generalforsamlingen, som skulle være afholdt den 24.3 blev pga. corona restriktioner udskudt til 

1.8 med deltagelse af 57 medlemmer. 

Men på selve turlederdagen 19/9, hvor afdelingen takker sine turledere for deres indsats, 

klappede fælden i igen. Fra kl. 12 præcist måtte man kun være 50 forsamlede, og man skulle lære 

at bruge mundbind, når man stod op. Dagen blev afholdt på The Cottage i Nysted med 34 

turledere og ledsagere. Vi havde besøg af Ole Bertelsen, som havde et oplysende foredrag om 

adgangsregler i naturen.  

Den 20/9 var det Vandrernes dag med fri deltagelse af interesserede. Vi havde i Storstrøm i alt 5 

ture. I Vordingborg med 14 deltagere og i Næstved med i alt 42 deltagere fordelt på 3 ture, heraf 

14 ikke-medlemmer. På L-F var der to ture i Borremosen og Virket Sø med hhv. 24 og 30 deltagere, 

heraf 7 ikke-medlemmer. 

Den 26/10 blev forsamlingsforbuddet sat ned til max 10, og alt blev lidt sværere. For at afholde de 

årlige begivenheder, måtte der tænkes alternativt. 

25/11 var der Gløgg tur i Hannenovskovene fordelt to ture med 10 deltagere på hver. 

6/12 julemærkemarchen i Nakskov foregik med Kirsten Pedersen og Poul-Erik med 8 på hver tur. 

Det var ikke muligt at gennemføre den traditionsrige juleafslutning med vandreture i 

Herlufsholmskovene efterfulgt af spisning på HC Andersensvej. I stedet var der små juleture med 

max 10 deltagere og en lille julegodte til deltagerne. 

15/12 juletur tirsdag Elsebeth Håkonssen og Jørgen Demant med 8 deltagere på hver tur. 



16/12 juletur onsdag Poul Bruun Andersen og Peter Rediin med hhv 7 og 9 deltagere. 

28/12 nytårstur i Lolland-Falster gruppen ved Soesmarke med 5 og 10 deltagere  

Den fælles nytårstur i Næstved, som var planlagt til den 29/12, og som plejer at kunne samle 

omkr. 90 deltagere blev aflyst. 

I perioden, hvor vi kun måtte være 10 deltagere, har der været stor run på turene, og mange har 

stået skuffede tilbage, når de ikke har kunnet få plads. Vi valgte derfor at dublere turene, sådan at 

der kunne komme 20 vandrere ud at gå.  

Det har krævet stor velvilje af vores turledere til at påtage sig de ekstra ture. Og vi har endda 

måtte bede turledere, som ellers var stoppet, om at træde til igen. Det gælder bl.a. Peter Rediin og 

Jørgen Demant. Jeg siger på afdelingens vegne tusind tak for jeres assistance. 

Hjemmesiden har i denne situation vist sit værd. Man har på turvælgeren kunnet tilmelde sig ture 

og i tilfælde af udsolgte ture se ens nummer på ventelisten. Og man har kunnet følge med, hvis 

noget blev ændret. Det har været et kæmpe arbejde for Kultorvet at sætte dette system op og 

bestyre det, og de skal have stor ros for det. 

I den tid, hvor der har været lukket ned, har Kultorvet gjort meget for gøre det lettere for 

medlemmerne selv at komme ud i naturen med kampagnen ’DVL anbefaler’ og indledt et 

samarbejde med Google Maps, som skal gøre vandreruterne lettere at finde.  

Det har vi ikke ville stå tilbage for i Storstrøm, så vi har lanceret vores egen kampagne, som vi har 

kaldt ’Turledernes favoritter’. Her har vi bedt vores turledere om at beskrive deres egne 

yndlingsture, som man kan gå alene eller sammen med få andre, i den tid vi ikke har måttet 

forsamles. Turene ligger stadig på hjemmesiden. 

Sammen med beskrivelserne med indbydende billeder har vi også indsat rutekort fra ViewRanger 

eller andet, og jeg kan se, at ruterne har været flittigt downloadet. Så vandrerne har været glade 

for tiltaget. 

Vi har også gjort flittigt brug af vores nyhedsbreve til løbende at meddele ud om de skiftende 

corona retningslinjer. Det er dog ikke alle, der abonnerer på nyhedsbrevet, og jeg vil opfordre til at 

man logger ind på sin medlemsprofil og tilmelder sig. Steen Henriksen vil bagefter forklare, 

hvordan man gør.  

 

Til slut vil jeg takke alle vores turledere og bestyrelsesmedlemmer for den store indsats I har ydet i 

det forløbne år. Selv om vi er en stor afdeling og delt i to grupper, har vi formået at samarbejde på 

bedste vis, og det er jeg som formand glad og taknemmelig for. 


