
Referat af bestyrelsesmøde den 4/8 2017 hos Vagn Johansen 

 

Tilstede: Vagn Johansen, Bente Christensen, Jørgen Nordtorp Jørgensen, Lis Mejlby, Anne Lise 

Lykbak og Henning Vingborg. Afbud fra Jette Kruse. 

 

1. Godkendelse af referat. Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

3. a) Økonomi. Beholdning er d.d. 66.102,- kr. 

b) Frivillige. Lillian og Inger Lise holder orlov i 2018. 

     Problemet med flere ture til samme område og samme tidspunkt tager vi op på  

     turledermødet. 

c) Medlemmer. D.d 615 medlemmer mod 583 31/7 2016 

     Der er kun 80 medlemmer, som har været med i mere end 10 år. 

d) Vi dropper at skaffe T-Shirts. 

4. a) Formandsmøde 29/4 17. Deltagerbetaling blev drøftet afskaffet. 

b) Afholdte flerdagesarrangementer. 

    3 generationstur – 30 deltagere og overskud ca. 1300,- kr. 

    Pinseturen – 32 deltagere og overskud 929,- kr. 

    Sjælland rundt – 30 deltagere og overskud ca. 1000,- kr. og 1000,- kr til Lyngby  

    afdeling. 

c) Kløverstidagen 2017. Regnvejr – få deltagere. 

    Stafet for Livet i Tølløse 2017. Vi havde ingen deltagere, men nogle gik med hos Holbæk  

    Gangsport. Vi forsøger igen nøste år. 

d) Arrangement hos Pro Outdoor. Rimelig velbesøgt og vellykket. 

5. Turforlder. – Vi fortsætter som nu. Rabataftaler skal med i folderen. 

6. a) Generalforsamling 2018. 

    Forslag – Parnas tirsdag 20/3 alternativt 19/3. 

    Anne Lise bestiller. Tilmelding til Anne Lise. 

    Forslag – Jette laver en tur. 

b) Planlægningsmøde 2017. 

    Anne Lise koordinerer mad og drikke. 

i. Maritime vandringer er vandringer ved vand, hvor man kan sejle. 25/3-21/10. 

ii. Nye turtyper. Der skrives herom til turledermødet. 

            c) Vandrernes dag 2017 – Henning laver oplæg til pressemeddelelse. 

            d) Vandrefestival 2017. – Efterhånden lidt udvandet. 

7. Stafet for livet 2018 i Tølløse. – Bilag ikke kommet. 

8. Deltagere med hund på vores ture. – Hunde er velkomne slettes på vores hjemmeside. 

Vi sender til turlederne, at de må skrive i turannoncen at hunde må ikke medtages. 

9. Skovejere som ikke overholder bekendtgørelsen – Vi anmoder om et møde næste gang vi får 

problemet med Sorø Akademi. 

10. Eventuelt. – DMI har lavet en vejledning om tordenvejr. Vi sender den til turlederne. 

Næste møde. 22/1 2018 hos Henning. 


