
Referat af Generalforsamling 2019 Dansk Vandrelaug Viborg 

                    
Dato:       Generalforsamling den 12. marts kl. 19.00 
 
Sted:        Fælleshuset Nonbo Hede, 8800 Viborg 
 

 Dagsorden Referat 
1. Valg af Dirigent og Referent  

 

 

Dirigent: Anders Nielsen 
Referent: Ole Schelde 
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er 
lovligt indvarslet. 

2. Formandens beretning 
 
 

Se bilag 
Beretning godkendt 

3.  Regnskab ved Aase Honum Afdelingstilskud fra Landsforeningen er steget 
Weekendture giver overskud 
Lokale ture giver underskud 
Samlet overskud 18.363,15 kr. 
Regnskab godkendt. 

4.  Indkommende forslag Ingen 

5.  Fremtidigt arbejde  
a. Hvilke opgaver er der fokus 

på i Styrelsen det kommende 
år (Ole) 

b. Samkørselsordning (Birthe) 
c. Ny hjemmeside – 

spørgeskema (Vagn) 
d. Gennemsnitsalder (Birthe) 

      
 

a. Styrelsen 
Orientering om oprettelse af Medlemsudvalg og 
om projekt 2020 
 
b. Samkørselsordning  
Opfordring til at flere melder sig til at kunne 
hjælpe med samkørsel. 
Taksten vil blive sat op pr. 1/7 til 0,40 kr. pr. km. 
pr. person og rundet op til næste 5 kr. 
 
 



c. Ny hjemmeside 
Vagn orienterede om ny hjemmeside og bad om at 
spørgeskemaet blev udfyldt i løbet af aftenen.  
Der er på den nye hjemmeside nu mulighed for at 
alle medlemmer kan få bragt indlæg om f.eks. en 
spændende tur eller et område. Indlæg sendes til 
Vagn. 
 
d. Gennemsnitsalder 
For 3 år siden var gennemsnitsalderen i Viborg 
afdeling på 62 år og nu er den 66 år.  
Er det forfærdeligt? Nej – vi er aktive mennesker 
og der er god tilslutning til vores ture. 
 

6.  Valg af formand, 
bestyrelsesmedlemmer, revisor, 
suppleanter og 2 
landsmødedelegerede 
 
Formand  
Birthe Ambrosius – ikke på valg 
 
Bestyrelsesmedlemmer  
Aase Honum – modtager genvalg 
Annette Stenov – modtager genvalg 
Ove Pedersen – modtager genvalg 
Ole Schelde – modtager genvalg 
Vagn Olsen – ikke på valg 
Aage Nicolaisen – ikke på valg 
 
Revisor  
Kirsten Holskjær – modtager 
genvalg 
Revisor suppleant  
Niels Chr. Sørensen 
 
Valg af 2 landsmødedelegerede 
 
 

Bestyrelsesmedlemmer:  
Ole Schelde genvalgt,  
Ove Pedersen genvalgt 
Aase Hornum genvalgt 
Annette Stenov genvalgt 
 
Suppleant til bestyrelse: Inge Sørensen og 
Svend Erik  
                             
Revisor: Kirsten Holskjær 
Supplant: Niels Kristian Sørensen 
 
Landsmødedeltagere: 
Aage Nicolaisen, Vagn Olsen           
Suppleanter til landsmødet: 
1. Ove, 2. Inge 
 

7. Eventuelt 
 

Dorthe opfordrede til at alle sætter navn bag på 
deres rygsæk, og at bestyrelsen kommer med et 
forslag.  
 
Mogens har i år 40 års jubilæum i Dansk 
Vandrelaug. Birthe overrakte blomster. 
 
 

 


