
Beretning DVL Viborg den 12. marts 2019 
 
Velkommen til generalforsamling, så er det igen blevet tid til at se lidt tilbage på 
året der gik, det har som sædvanligt – tør jeg godt sige, været et vandrerigt år. 
Jeg har nogle tal der fortæller hvor mange km, vi har gået hvor mange ture osv. 
Men desværre ikke tal på hvor mange boller der blev bagt ☺ men det er en del ☺ 
 
 
Statistik: 
 
Lige nu er vi 252 medlemmer i Viborg afd., først i februar lavede Vagn lidt 
statistik, han håbede dengang at vi vil være 250 til generalforsamlingen – dette 
håb er hermed indfriet  
Ture:  
Aase laver jo hvert år statistik over hvor mange ture vi har gået, og hvor mange 
der var med osv. 
Vi har gået 95 ture i alt, der var 2311 deltagere med, og vi gik 29.368 km 
For ligesom at give jer et billede af vores udvikling – viser statistikken hvor 
mange der har deltaget i vores ture siden 2009 
 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

2311 1730 1490 1334 1052 818 738 734 481 647 

 
 
  
Der er også udmeldinger i feb. var der 11. Ikke nogen vi kender som aktive, og 
mange af dem angiver også som grund, at de ikke bruger turene. Nogle kender vi 
ikke årsagen til, det kan også være, at de er flytninger – sygdom osv. 
 

 
 
         

Vi har også talt lidt om hvad vores gennemsnitsalder egentlig er, det er så blevet 
undersøgt  
Den er 65,6 år 
 
Gennemsnitsalderen er steget fra godt 62 år for vist 3 år siden til 66 
  
 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
Året der gik: 
Maritime vandringer: 
I 2018 havde vi et landsdækkende projekt der hed Maritime vandringer, 
opgaven lød på at lave vandreture ved vandet – der skulle være så meget vand 
man kunne sejle i det – der var dog ingen krav til bådens størrelse. 
Her i Viborg har skam også været aktive i dette projekt, selvom det med vand 
ikke ligger lige for. 
Vi gik 240 km med i alt 583 deltagere (medlemmer 432 og ikke medlemmer 67) 
de 583 deltagere har i alt gået 6234 km. Hvor det maritime har været 
hovedtemaet. 
 
Koncert vandring med vandring ved Tjelegods der sluttede i kirken og Maria 
Elisabeth sørgede for at øregangene blev motioneret. 
 
Vandretræf 
Vi har i 2018 sammen med Århus afd. arrangeret vandretræf på Mols – 
arrangementet var udsolgt- og har afstedkommet mange roser. 
Weekendtur: 
Gik i 18 til Samsø – sol og varme, og flotte vandreture  



 
Gourmet 
I 18 blev vi også introduceret for noget nyt, en gourmet tur til Ringkøbing. 
 
Walk and Draw  
Her blev de medvirkende inviteret på en anderledes tur foruden kaffe og 
madpakke skulle der medbringes tegnegrej – en anderledes måde at betragte 
naturen på blev introduceret. 
 
Det er den korteste udgave af alle de smukke og spændende vandringer vi er 
blevet udsat for i 2018 – I sidder sikkert med hver jeres billeder af gode og sjove 
oplevelser sammen med DVL Viborg på nethinden – der er mange. I år har jeg 
valgt ikke at nævne dem alle sammen. 
Men turledere – gæsteturledere og alle der har givet en hånd på den ene eller 
anden måde for at få dette til at lykkedes, vil jeg sige en kæmpe tak til. 
 
Flere nye turledere 
 4 - 5 på kursus som turledere. Vi er for nuværende 20 turledere. 
 
 
Mens vi har vandret på stierne, har nogle andre af vores vandrekolleger siddet 
og arbejdet med: 
Ny hjemmeside – Foruden vandreture er der også arbejdet med hvordan vores 
gode budskab kommer ud 
 Vi har fået en synes jeg flot og god hjemmeside – der er nogle mennesker der 
har brugt mange timer for at få dette projekt til at lykkedes – et flot og brugbart 
resultat. 
Det er jo selvfølgelig altid interessant hvad medlemmerne mener og bruger de 
det ? 
Derfor har Vagn udarbejdet et spørgeskema som han gerne vil have jer til at 
udfylde senere. 
 
 
Kvalificering af ture:  Så har vi i året løb blevet introduceret for nogle nye 
farver og tal i forhold til vores vandreture: ”Sværhedsgrader”. De er blevet testet 
af i årets løb, kommenteret og rette til, derfor vil vi på kommende 
formandsmøde stille forslag om at  ordningen indføres som landsdækkende i 
Dansk Vandrelaug fra 1. januar 2020.  



Det er frivilligt for afdelingerne, om og i hvilket omfang, de vil anvende 
ordningen; men hvis man angiver sværhedsgrader på turene, skal man anvende 
den landsdækkende ordning.  
 
 
Økonomi 
 
 Vi har jo i 2018 fået flere penge at gøre godt med, på den baggrund har vi derfor, 
det sidste halve år haft et forsøg kørende, hvor vi udbetaler kørselsgodtgørelse 
til turlederen for en testtur, og kørsel til afholdelse af turen, – vi var lidt spændte 
på om det holdt vand, da vi jo efterhånden kommer langt omkring på vores ture.  
Derudover får bolle bagerne nu 200 kr. mod 150 – det ser ud til at holde – Aase 
vil fortælle om økonomien 
 
Jeg vil slutte af med en stor tak til alle jer der giver en hånd hvor der er brug for 
det – vi er jo hinandens forudsætninger for at kunne skabe en god forening hvor 
det er dejligt at komme, og det synes jeg lykkedes rigtig godt, tak for det. 
 
 
 
 
 
 
 


