
Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2022  

Tilstede: Jette Kruse, Anne Marie Pedersen, Susanne Pedersen, Jørgen Boldt, Georg Andresen, Henning 

Vingborg. Afbud fra: Jens Folke og Anette Poulsen. 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet godkendt. Dagsorden godkendt med tilføjelse af konstituering. 

1. A. Konstituering 

Formand Jette Kruse 

Næstformand Anne Marie Pedersen 

Kasserer Susanne Pedersen 

Sekretær Henning Vingborg 

Medlem Georg Andresen 

Medlem Jens Folke 

2. Økonomi 

Kørepenge fra Friluftsrådet i forbindelse med møder skal tages op på næste møde. 

Samkørsel til møder skal absolut tilstræbes. Fremover får formand, kasserer og sekretær hver 600,- 

kr. pr. år. Øvrige medlemmer og suppleanter får 0,- kr. 

Vi køber 15 overlevelsestæpper og 30 trekantbind. Susanne køber + indkøb af 5 førstehjælpstasker. 

3. Siden sidst 

Medlemstallet er d.d. 578 medlemmer. 

4. Evaluering af generalforsamling 

Turen var udmærket. Maden brugbar. Generalforsamlingen bør være kl. 19.30. 

5. Turlederturen og turledere generelt 

Vi er 28-29 turledere. Der er 19 turledere på turlederturen + 2 påhæng. 

Ture kan ikke aflyses, når der ikke er tilmelding. Man kan lave ture med tilmelding, som kan aflyses 

ved f. eks. meget vanskelige vejrforhold. 

6. Ture 

Vandrefuglene. 14 og 15 deltagere på de to første. 

Pinseturen. 29 tilmeldte. 

Gendarmstituren. 23 tilmeldte 

Lolland rundt i samarbejde med Lyngby. 

Kvalitetssti projekt i Vandrefestivallen. Vi tilstræber at lave mindst en kvalitetsstitur. 

Tag en ven med – juni og juli. Henning spørger turlederne om de skal  - tage en ven med i 

turbeskrivelserne. 

Nye turtyper. Gå-event i Slagelse – der var kun 8 deltagere. 

Historiske vandringer er tema for 2023. Vi laver historiske vandringer med lidt mere historiske 

fortællinger. 

7. Frivilligtræf 

Det laves regionalt. Jette kommer med et indlæg på turlederturen. 

8. Friluftsrådets nye struktur 

Vi opfordrer aktive turledere til at melde sig ind i Friluftsrådet og gøre en aktiv indsats. Vi drøfter 

det i turlederkredsen. 

 



9. Mødedatoer for 2022 

Mandag den 4. juli kl. 16.00 evt. gåtur kl. 14.30. 

Onsdag den 12. oktober 

Mandag den 23. januar 2023. 

10. Planetsti i Høng 

Vi har fået tilladelse til at lave stien i Høng Skov. 

11. Eventuelt 

Astrup Gods. Vi bruger en tekst med er det OK, at vi går en tur i skoven. 


