
 Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    
Dato:           Bestyrelsesmøde den 26. februar 2019 kl. 17.00  
 
Sted:     Hos Ove 
 
Afbud fra:  Ingen 
 Dagsorden Referat 
1. • Godkendelse af referat fra mødet 

den, 

• 4 dec. 2018 

 

 
 

 

 

Godkendt. 

2. Nyt fra formanden: 
 
Strategi arbejde – hvordan? 
 
Formandsmøde 2019 
 
 
 
25 års jubilæum 
 
 
ID-kort 
 

 

 

Bestyrelsen drøftede 
Frivilligudvalgets oplæg og 
konkluderede at vi i høj grad allerede 
arbejder med disse punkter. 
Birthe gennemgik foreløbig 
dagsorden og vi havde ingen 
rettelser. 
 
Birthe afleverer diplom. 
 
Vi har modtaget link til hvor de kort 
kan udskrives. Vagn orienterer om 
dette på turledermødet 2/4-19. 



3.  Regnskab 2018 

 

 

Regnskabet blev præsenteret og 
drøftet. Godkendes. 

4.  Ideer til ansøgning om projekt penge fra 
Friluftsrådet 

Gå med en ven v. Anette 
Foredrag med Bente Klarlund – 
gåbogen v. Vagn 
Det blev besluttet at lade dette hvile 
for nu. 

5.  Planlægning Generalforsamling 
Hvem gør hvad? 

Forslag til opstillede drøftet. 
Indkøb: Gerda og Birthe 
Vin: Aase 
Jonna: Kage 
Bestyrelsen bedes møde kl. 18. 
Referat: Ole 
Styrelsen: Ole 
Dirigent: Anders 
 

6-  Siden sidst: 
• Hærvejen 
• Weekendtur 
• Turen til Østrig 
• Evaluering af Nytårskur 
• Vandrernes dag 
• Maraton 2019 
• Evaluering af førstehjælp 
• Planlægningsmøde 
• Formandsmøde, herunder 

sværhedsgrader 

Hærvejen tilmelding åbner 10/3. 
Weekendtur: 40 tilmeldte. Vagn går 
prøveture i april. 
Østrig: 6 tilmeldte.  
Nytårskur: God stemning. Der er 
fremsat et forslag om at vi får maden 
udefra. Ved den netop afholdte 
nytårskur var kurvet prisen ca. 100 
kr. Det blev besluttet at fortsætte den 
nuværende tradition med at det er 
bestyrelsen, som laver maden, og at 
der fremover ikke både skal vare ris 
alamand og ost. 
Vandrernes dag: Birthe og Erik vil 
lave en tur i Thy Nationalpark, og på 
turleder mødet vil det blive drøftet 
om der også skal være en tur lokalt i 
Viborg. 
Maraton 2019: Vi kan ikke bruge 
Herberget pga. andet arrangement. 
Vagn foreslå derfor en Maraton på 
Hærvejen Nord med bustransport til 
Hvam og så gå tilbage til Viborg. 
Offentlig bus vil først være fremme kl. 
9.30, så derfor bør det overvejes at 
leje en bus. Vagn undersøger 



mulighederne. 
Førstehjælp: 6 deltagere.  
Planlægningsmøde: Husk tilmelding.  
Afregning vil fremover ske via 
hjemmesiden. 
Weekendtur 2020: Birgit og Anders 
har et forslag om til Thy, som vi beder 
dem arbejde videre med. 
 

7. Reklame på reklameskiltene ved 
indfaldsveje til Viborg for Vandrernes 
Dag  
 

Birthe har indhentet priser. Det vil 
koste ca. 15.000 kr. for at få vist 
reklamen i 10 dage. 

8.  Erik har forslag om en vandretur i Thy 
Nationalpark i 2020 

Bestyrelsen er enige om at bede Erik 
om at arbejde videre med planen. 
 

9. Hjemmeside (Vagn) 
- Undersøgelse af brug 
- Indlæg til siden 
- Forslag om, at tur-rapportering til 

Aase sker via hjemmesiden, se 
https://dvl.dk/viborg/indberetni
ng/  

Vagn vil i det næste nyhedsbrev 
orienterer om muligheden at vores 
medlemmer kan lave indlæg til 
hjemmesiden.  
Spørgeskema om hjemmesiden vil 
blive uddelt på generalforsamlingen. 
 

10. 
Evt. 

Samkørsel Drøftelse af muligheder for samkørsel 
også udenfor Viborg. Se eventuelt app 
pendlr. 

 

https://dvl.dk/viborg/indberetning/
https://dvl.dk/viborg/indberetning/

