
Generalforsamling DVL Storstrøm den 19. juni 2021 kl. 15.00 

H.C. Andersensvej 24, 4700 Næstved 

Vores Generalforsamling er gledet under radaren på Kultorvet og er derfor ikke omtalt ret meget, 

men styrelsen er repræsenteret ved Jan-Ewald Hovmand 

44 medlemmer deltog i generalforsamlingen 

Dagsorden: 

1.Valg af dirigent/referent og 4 stemmetællere. 

Strange Jørgensen valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 

Dagsorden er gennemgået og godkendt. 

Til referent er valgt 

Jan-Ewald Hovmand 

Til stemmetællere er valgt 

Susanne Rasmussen 

Ninna Davidsen 

Poul Bruun Andersen 

Doris Skafte Christensen 

2. Formandens beretning 

2020 har været et år med aflysning af ture og diverse begrænsninger forårsaget af corona 

situationen. Det har gjort, at vores aktivitetsniveau er faldet betragteligt med 181 aktiviteter i 

forhold til sidste år og med 63 aflyste ture. Men det gælder for alle afdelinger, og aktivitets-

tilskuddet, der skal fordeles mellem afdelingerne er det samme.  

Medlemstallet steg i 2020 fra 618 til 621. Vi oplevede til gengæld et brat fald ved årsskiftet. Men på 

grund af den store interesse for vandring skal vi nok komme op igen. 

Vi har i Storstrøm fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer med forsamlingsforbud og 

afstandskrav op og ned. Vi har benyttet det centrale tilmeldingssystem, som har fungeret fint, men 

alligevel forårsaget besvær og frustration og også betydet, at mange har følt sig forhindret i at 

deltage i turene. 

I perioden, hvor vi kun måtte være 10 deltagere, har vi dubleret turene for at få flere med. Det har 

krævet stor velvilje af vores turledere at påtage sig de ekstra ture, og vi i bestyrelsen skylder dem 

stor tak for deres indsats. 

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

i tilfælde af udsolgte ture kunnet se ens nummer på ventelisten. Vi har også gjort flittigt brug af 

vores nyhedsbreve til løbende at meddele ud om de skiftende corona retningslinjer. Ikke alle 

modtager nyhedsbrevet, og medlemmerne opfordres til at logge på deres profil og tilmelde sig. 

 3. Fremlæggelse af regnskab 

   Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt 

 

4. Indkomne forslag, ingen modtaget 



5. Fremtidigt arbejde 

Der er ingen landsdækkende begivenheder i år, og i Storstrøm vil vi i stedet koncentrere os om 

vores egne projekter. Vi gør det rigtig godt i Storstrøm. Vores ture er jævnt fordelt i afdelingens 

dækningsområde, og man kan konkludere, at turene er der, hvor medlemmerne bor. 

Men på Møn er der kun 12 medlemmer, og vi har ingen turledere der. Bestyrelsen har derfor 

besluttet at øge indsatsen der med ny turleder og flere ture på Møn, hvor vi også vil afholde 

Vandrernes Dag for første gang. 

Bestyrelsen har besluttet en ændring af søndagsturene, som fra den 1.8 vil udgå fra startstedet i 

naturen kl. 10. Der vil ikke blive arrangeret samkørsel fra afdelingens side. 

Bestyrelsen har besluttet at genoptage samkørsel for midtuge turene fra Rådmandshaven kl. 10 fra 

september. Dette vil blive meddelt i VandreLiv nr. 5, men det foreslås at tyvstarte allerede fra 1.8. 

Karen beder om en tilkendegivelse af, om det er en god ide at genoptage samkørsel. Ca. 12 

deltagere mener, at der er behov for samkørsel. Forsøgsvis starter vi til august. 

Allan Larsen spørger, om ikke turene kan starte kl 10.00 på startstedet, så man møder lidt før i 

Rådmandshaven. 

Karen Moe efterspørger kortere ture om tirsdagen. 

Diskussionen henvises til eventuelt. 

6. Valg af  

Valg af formand for 1 år  

Karen Schmolke 

Det er enstemmigt godkendt 

Medlemmer til bestyrelsen for 2 år.  Bestyrelsen foreslår 

Jan-Ewald Hovmand genopstiller og valgt                             

Svein Solgaard genopstiller og valgt 

Steen E. Henriksen genopstiller og valgt 

Suppleanter.                              Bestyrelsen foreslår 

Elsebeth Håkonssen som er valgt 

Poul Bruun Andersen som er valgt 

Lars Terkildsen som er valgt 

Revisor.                                       Bestyrelsen foreslår 

Henry Dalgaard som er valgt 

Poul Bruun Andersen som er valgt 

Revisorsuppleant. 

Lars Terkildsen som er valgt 

3 medlemmer til Landsmødet.  Bestyrelsen foreslår 

Steen E. Henriksen som er valgt 



Niels Jørgensen som er valgt 

Svein Solgård som er valgt 

2 suppleanter til Landsmødet. 

Kirsten Pedersen som er valgt 

Vagn Johansen som er valgt 

7. Eventuelt 

    Herunder jubilæumsdiplomer 

25 år: 

Kirsten Gottlieb 

Jørgen Petersen 

Monna Pilemand 

 

Turledere stoppet og har modtaget vingave 

Gunnar Andersen stoppet ved tur 100 

Benny Petersen stoppet efter over 120 ture 

 

Karen Schmolke har konstateret, at for få er tilmeldt nyhedsbrevet og dermed ikke modtager 

bestyrelsens informationer. Hertil forklarede Steen Henriksen, hvordan man logger på sin profil og 

tilmelder sig nyhedsbrevet både fra Storstrøm og evt. andre afdelinger. Steen har lavet en vejledning 

om dette, som er lagt frem til afhentning og bliver lagt op på foreningens hjemmeside.  

Allan Larsen opfordrede bestyrelsen til at arrangere, at ture med rigtig mange deltagere deles op to 

grupper med bagstopperen som leder for at undgå de store grupper på 50-60 deltagere.  

Niels Jørgensen udtaler, at det er en udfordring at have turledere nok til det. 

Birte Romme spørger til, om der nogen mener vi er ved at være for mange på turene og om 

vandrere fra andre steder ikke er velkomne! 

Karen Schmolke siger, at selvfølgelig er andre velkomne, og at det i øvrigt ikke er korrekt, at der er 

50-60 deltagere på turene – og især ikke under Corona restriktionerne. Vi er typisk 30-35 deltagere 

eller færre på turene.  

Allan Larsen foreslår bestyrelsen, at man laver en gruppe for Østsjælland. 

Karen Schmolke siger, at det vil kræve mange flere turledere at lave en ny gruppe. 

Elsebeth Håkonsson udtaler, at man i forvejen er presset med at lave ture til hver tirsdag og onsdag 

og hver anden søndag, og at der er ikke er turledere nok til det. 

Der var en videre drøftelse af samkørsel til opfølgning på spørgsmålet fra Karen Schmolke om, 

hvorvidt vandrerne ønskede at genoptage samkørsel fra rådmandshaven fra august. 

Peter Jantzen mener, at det er nødvendigt med samkørsel, da det ellers vil være en udfordring at 

finde parkering på startstedet til de mange biler.  

Allan Larsen spørger, om ikke turene kan starte kl 10.00 på vandrestedet, så man møder lidt før i 

Rådmandshaven. 



Karen Schmolke fastslår turenes starttid fastsættes af bestyrelsen, og at det er vigtigt at man møder i 

Rådmandshaven på samme tid hver gang. 

Karin Moe bemærker, at det omtalte store medlemsfrafald nok skyldes sygdom og Corona 

restriktioner og at det er besværligt med tilmeldinger m.v. 

Niels Jørgensen udtaler, at medlemsnedgang er sædvanlig for tiden omkring nytår. 

Strange lukkede generalforsamlingen for slut og takkede for god ro og orden 

 

 

 

Referent:   Dirigent: 

Jan-Ewald Hovmand  Strange Jørgensen 

Redigeret af Karen Schmolke 

 

 

 

 


