
 

Referat af bestyrelsesmøde den 19/1 2022  

 

Tilstede: Jette Kruse, Jens Folke, Anne Marie Pedersen, Georg Andresen, Susanne Pedersen, Jørgen 

Boldt og Henning Vingborg. Afbud: Helene Rasmussen. 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet godkendt. Dagsorden godkendt. 

2. Økonomi 

Regnskabet blev omdelt og udviser et underskud på 15.778,- kr. og en egenkapital på 

56.593,- kr. Underskuddet skyldes større udgifter til kørselsgodtgørelse til turene og 

generalforsamlingen. Vi skærer gratis drikkevarer væk. Fremover kan vi eventuelt spare 

yderligere på generalforsamlingen. 

3. Siden sidst. 

P.t. 597 medlemmer. 14 indmeldte i januar. 

Til Planetstien har vi fået 260.000,- kr, fra Nordea Fonden til stien. 

Der er formandsmøde på Skype en gang pr. måned. 

4. Generalforsamling. 

Jette spørger Steen om at være dirigent. Vi foreslår, at Landsmødedeltagere er 

bestyrelsesmedlemmer, suppleanter eller turledere. 

5. Ture – både en dags og fler-dages. 

Tur for nye medlemmer 20/3 – Georg deltager. 

Vandrefuglene Kalundborg starter 10/3. 

DVL-Vestsjælland fylder 25 år den 27/9. Vi skal lave et arrangement med flere ture. 

Gå-event – Jette og Henning deltager. (Slagelse). 

6. Turledermøde og turplaner og turledere. 

Vi skal huske at planlægge opstilling og oprydning. Vi skal tilbyde nye turledere at deltage i 

turlederturen. 

7. Deltagelse på ture. 

Det ser ud til, at der er stigende deltagerantal. 

8. Eurorando i Rumænien 

I juni og juli må man lave Eurorando ture, hvor man må tage en ven med og alle ikke 

medlemmer er gratis på disse ture. Temaet er venskab. 

9. Friluftsrådets nye struktur med temagrupper 

Ud over bestyrelsen kan der være temagrupper, som arbejder med specielle emner. Vi skal 

prøve, om vi kan oprette en stigruppe i hver af de to områder. Sydvest og Nordvest. 

10. Førstehjælpskursus 

12 tilmeldte i Sorø. Vi skal have lavet en liste over de turledere, som har et 

førstehjælpskursus. 

11. Antal møder pr. år og mødedatoer i 2022. 

Næstemøde 29. marts kl. 16.00. Tur fra kl. 14.30. 

Møder 28. juni, 12. oktober og 25. januar kl. 16.00. Tur fra kl. 14.30. 

12. Arkivvalg 

Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg. Derfor Kalundborg. 

13. Eventuelt 

Henning aftaler en dato med Steen på en lørdag i Høng – et Outdooractive kursus. 

 


