
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    

Dato: Bestyrelsesmøde den 04. december kl. 17.00 
 
Sted: Hos Birthe  
 
Afbud fra:  Aase 

 Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra mødet den: 

25. september 2018 

 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden: 
Spørgeskema vedrørende kursus i 
hjemmesiden 
Turlederkursus 
Kursus i Førstehjælp 
 
 

 

Spørgeskema vedrørende kursus i 
hjemmesiden. Konklusionen er på 
nuværende tidspunkt har vi ikke behov for 
dette i Viborg afd. 
Turlederkursus: Viborg har tilmeldt 5 til 
næste kursus. 
Kursus i førstehjælp søndag 3/2 kl. 9.30 – 16 
Slusen fællesrum, Houlkær skolen. Vagn 
skriver til turlederne.  
 

3.  Referat fra landsmødet 

 

 

Der var en redegørelse over underskuddet 
som var væsentligt større end budgetteret, 
som blev godkendt af landsmødet.  
Der blev forelagt en frivillig strategi som blev 
godkendt, og som der nu skal arbejdes videre 
med i afdelingerne. 
Ved valg til Styrelsen blev Ole valgt. 
Der efterspørges medlemmer til foreningens 
udvalg. Beskrivelse af de forskellige udvalg 
og arbejdsgrupper kan findes på 
hjemmesiden https://dvl.dk/frivillig 
Der blev nedsat en gruppe med Lis Nielsen 
som leder, der udarbejder oplæg til fælles 
projekt i 2020. 
 

https://dvl.dk/frivillig


4.  Siden sidst: 
Hærvejen – samarbejde med Århus 
Kvalitetsstier Thy Nationalpark 
Kursus i kortlæsning / i nyhedsbrevet? 
Weekendtur Nordsjælland 
 
 

Hærvejen: Der arbejdes med at lave en 7 
dages tur af Hærvejen fra Viborg til Jelling i 
samarbejde med Aarhus afdeling. Viborg 
turleder 3 første dage og herefter 4 dage til 
Aarhus.  Der er plads til 15 deltagere. Dato: 
10/8 – 16/8 med mulighed for tillæg den 
17/8 i en tur til Bindeballe, som også bliver 
en alm. tur, hvor Kolding stiller turleder. 
Viborg står for tilmelding, økonomi. 
Kvalitetsstier Thy Nationalpark: Birthe og 
Erik skal til møde 17/12 for at tale om at lave 
en kvalitetssti omkring Bøgsted Rende. 
Kursus i kortlæsning: Afholdes 23/3, Nonbo 
Hede. 
Weekendtur Nordsjælland: Vagn har talt med 
Anne-Lise Lemche, Nordsjælland, og har fået 
en række en ViewRanger spor fra området. 
Vagn tager derover i foråret for at gå 
prøvetur. Lørdag Gribskov 13 km. fælles og 
herefter mulighed for ekstra 11 km. Søndag i 
Troldeskoven, Tisvilde 10 – 11 km.  
Tilmelding åbner 2/1 for Viborg afdeling og 
den 10/1 for alle. Tilmelding lukker 
udgangen marts. Der skal være minimum 30 
tilmeldte og der er plads til 40.  
 
 

5.  Nytårskur Indkøb og deltagere er aftalt. Birthe har liste. 
 

6-  Generalforsamling 12/ 3 2019 På valg: Ove, Anette, Aase, Ole, som alle 
accepterer genvalg.  
Suppleanter: Der skal opstilles 2.  
Forslag til landsmødedeltagere: Vagn, Aage. 
Der skal vælges 2 suppleanter 

7. Ferietur til Østrig  Aage forlagde oplæg. Det blev besluttet at gå 
videre med projektet. Det sættes først på 
hjemmesiden, og senere i VandreLiv hvis der 
er behov for dette.  

8. Samkørselsordningen (Vagn). 
Vi får flere og flere udenbys turledere, 
som ikke henter samkørsel i Viborg. Kan 
vi organisere det på en anden måde? 
Pris: Forslag til ændring (bilag) 
Opsamling (kørsel) torsdagsture 
 

 Det blev besluttet at godkende Vagns forslag 
om pris og baseret på 5 personer i bilen. 
Der oprettes en maling-liste, som inkluderer 
interesserede i at stille bil til ved samkørsel. 
Ole sætter op. Vagn skriver om det i 
nyhedsbrevet. 



9. Bollebagning. Efterlysning af bagere 
(Vagn). Vi får flere og flere turledere 
uden bage-kompetence 

Vagn opsamler liste over mulige. 

10. Evaluering af sværhedsgrader (Vagn). 
Forslag om spørgeskema. 

Vagn laver 2 skemaer, som annonceres i 

nyhedsbrev. Et til alle og et til turleder. 

 

11.  Nordea fonden: kan vi udnytte den?  Hvis der nogen, som har en ide, som de gerne 
vil prøve af, så støtter vi det. 

12 Kommunikationsredskaber for hvor vi 
går og planlægger ture, så vi ikke går og 
laver dobbelt arbejde 

Muligvis vil værktøjet community, som 

omkring 1/3 bliver en del af medlemsportalen 

kunne bruges, men en eventuel succes vil 

afhænge af om værktøjet bruges af alle. 

13 Hjælp til problemer på ViewRanger og 
åbning af filer. Form for Support 
 

Community 

14 Evt. Næste møde 26/2 2019 kl. 17 hos Ove. 

 


