
 

Henning Vingborg, Rugvænget 8, 4270 Høng. Tlf. 2489 8490. Mail: hv123@hongnet.dk  

Referat af bestyrelsesmøde den 10. januar 2020 

 

Tilstede: Jørgen Nordtorp Jørgensen, Jette Kruse, Susanne Pedersen, Knud Olsen (suppleant), 

Georg Andresen (suppleant), Anne Marie Pedersen, Vagn Johansen og Henning Vingborg 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referat godkendt. Dagsorden godkendt. 

 

2. Økonomi/ revision af regnskab 

Regnskabet blev udleveret. Det viser et overskud på 25482,- kr. og en egenkapital på 80076 

kr. Det store overskud skyldes, at vi i år skal medtage 26056 kr som tilgodehavende tilskud. 

Regnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen. 

 

3. Siden sidst 

Henning laver en stak foldere til ikke medlemmer. 

 

4. Udestående – tilskud til TBE-vaccine 

Vi tilbyder turlederne en spray mod flåter. Hvis Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, 

tager vi det op til fornyet overvejelse. 

 

5. Formandsproblematikken 

Vi har spurgt forskellige, men har fået nej. Henning spørger to emner angående plads i 

bestyrelsen. 

 

6. Generalforsamling 

Der er bestilt plads på Parnas. Kuvertpris ca. 150,- kr. Lars Horup er dirigent. Dagsorden 

lægges på hjemmesiden med hvem der er på valg. 

 

7. Invitation til DVL konference og 90 års fødselsdagsreception 18. maj 

Deltagere: Jette. Jørgen skriver til turlederne om deltagelse. Vi betaler transport – højst 

offentlig transport. 

 

8. Top ture, info og indberetning 

Jørgen sender information rundt om topture. 

 

9. Turledertur 

Jørgen og Henning laver et oplæg til en tur til Avernakø og Lyø 

 

10. Temature ”Vores Natur Ture – ”Topture” m.m. Betaling for disse ture. 

Normal betaling undtagen ture ved topmøder. 

 

11. Samkørselsordning 

Anne Marie vil godt styre mailinglisten 

 

12. Adgang til afdelingens E-boks 

Ny formand skal have adgang til E-boks. 
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13. Bestyrelsens principper, revideret/ til godkendelse. 

Afsnittet om budget slettes. 

 

14. Ekstra turledermøde/nytårskur. 

Ingen ekstra møde. 

 

a) Planetsti i Høng 

Henning arbejder videre med etablering af planetsti i Høng. Henning bemyndiges til at søge 

fonde og administrere projektet gennem Dansk Vandrelaug, Vestsjælland. Henning indestår 

personligt for, at projektet ikke belaster Dansk Vandrelaug økonomisk under forudsætnig af, 

at den eksterne revisor vil godkende det. 

 

b) Regionsmøde den 28/3. 

Jørgen deltager. 

 

15. Eventuelt 

OK med gløgg og æbleskiver på adventsture. 

Næste møde 4. maj kl. 16.00.  

 


