
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug  Viborg afd. 

                    
Dato:           Bestyrelsesmøde den 25. september kl. 17.00 
 
Sted:       Aase, Nonbo Mark nr. 12 8800 Viborg  
 
Afbud fra:  Aage 

 Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra 18. juni 2018 

 

 

 

 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden. 

Ref. Fra formandsmøde 

Regionsmøde 

 

Formandsmøde: 
DVL får i 2018 underskud på 3 mill. kr. 
Salg af Kultorvet 7.  
Ny hjemmeside 
Forslag om levende turdatabase over afholdte 
ture og turlederne. 
Der kom en opfordring til at fejre DVL 
fødselsdag den 18. maj. I dag er det vist kun 
afdelinger på Sjælland der markerer dette. 
 
 
Regionsmøde: 
Der skal ikke laves en turdatabase blev det 
besluttet. 
Det blev besluttet at der fortsat skal arbejdes 
med temaer. F.eks. kunne DVLs fødselsdag 2020 
markeres ved møde på Himmelbjerget.  
 
Anette: Forslag om tema DVL Historiske 
vandringer som de tidlige DVL vandreture 

 
              



3.  Økonomi: 
Hvad er vores indtægter  
                            Udgifter 
Har vi råd til at betale for kørsel til 
gennemgang af turen og afholdelse af 
turen. 
Skal vi have opstillet nogle kriterier for 
hvor langt vi betaler for kørsel til 
eller???? 
Andre ideer hvis pengene ikke slår til. 

På nuværende tidspunkt er der udsigt til et 
overskud for hele året, inkl. afholdelse af ture 
med udgifter til kørsel. 
Betaling for kørsel: Lige nu har vi ikke behov for 
at opstille yderligere kriterier. 
Der betales for 1 turleder pr. tur – testtur + 
turen. 
 

4.  Evaluering af gourmet tur: 
Gourmet tur – er det noget der 
skal gentages – bliver det for 
mange weekend-arrangementer? 
Skal der være prisloft? 
Turlængde på 3. dagen på 
weekendture. 
Ny koncertvandring  
Weekendtur Nordsjælland 
(Bilag: Budget og program) 

Vagn: Hvis der er turledere, som har lyst og 
interesse at lave en weekendtur, så skal de have 
lov til dette.  
Anette: Der blev fra nogle deltagere givet udtryk 
for at fredagsturen var for kort. Søndag: Der bør 
nok kun være en tur.  
 
Koncertvandring: Nej, det skal ikke gentages 
foreløbigt. 
 
Weekendtur Nordsjælland:  
Tisvilde Højskole er bestilt. Prisen på 1.295 kr. 
er mindst 30 deltagere. 
Ole kontakter Godhavn. 
Vi afventer svar fra Nordsjælland om de kan/vil 
stille turledere. Hvis ikke tilbyder Vagn at kører 
derover og planlægge turene.  

5.  • Turlederkursus 11-12/5-19 har 
vi nogen der skal med? 

• Juletur  
• Nytårskur 
• Førstehjælp - opfølgning 

Turlederkursus maj 19 bliver i Viborg.  
Det blev aftalt, hvem der skal skal spørges. 
Birthe. 
 
Juletur 8/12: Erik og Ove arrangerer. 
 
Nytårskur 6/1-19:  Birthe spørger Erik om 
lokale. Ole er på arbejde. 
 
Førstehjælp: Røde Kors underviser. Forslag til at 
holde det i februar – marts. Birthe.  

6. • Ny mødedato Tirsdag 4/12 kl. 17 hos Birthe. 
 
Generalforsamling tirsdag 12/3-19. 
Vagn spørger Erik om lokale. 
På valg: Ove, Anette, Aase, Ole 

7. • Evt.  

 


