
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    
Dato:           Bestyrelsesmøde den 6. juni kl. 19 
 
Sted::    Annette Stenov  
 

Afbud fra: AASE 
 
 
 Dagsorden Referat 
1. • Godkendelse af referat fra mødet 

10. april 2019 

 

 
 

 

 

 
Overnatningssted til weekendtur i 2020 er 
ændret fra Vesterhavsgården, til Hanstholm 
Camping  
 
På weekendtur 2019 skal alle tage toget til 
Kagerup pga. meget dårlige muligheder for 
parkering 
 
Referat godkendt. 

2. Nyt fra formanden: 
Referat fra formandsmøde 
Medlemsmøde den 17.sep. 
 

 
 
 

 

 

Formandsmøde: Revision 
 
Afdelingstilskud: 584.000 kr. til fordeling. 
 
Viborg afdeling får i 2019 udbetalt 20.805 kr. i 
aktivitetstilskud. Aase oplyser, at vi har indtil nu i 
2019, har haft øgede udgifter for afvikling af ture. 
Det er tidligere blevet besluttet, at vi fortsætter 
den nuværende ordning året ud og herefter 
vurderer ordningen i starten af det nye år. 
 
Sværhedsgrader for ture. Det blev på 
formandsmødet besluttet at ordningen kører som 
forsøg i 3 år.  
Vagn har skrevet til Landsformanden og 
opfordret til at Sekretariatet og Styrelsen 
fortæller om ordningen på hjemmeside og i DVL-
NYT. Der kommer en artikel i næste nummer af 
VandreLiv.  
 



              
3.  Siden sidst: 

Samkørsel  

 - formidling til alle medlemmer  

- samkørsel fra Silkeborg,    

   Skanderborg, Ørum, andre? 

- turene i juni 

 

Gennemgang af de steder vi afleverer 

foldere (se bilag) 

Gennemgang af medarbejder liste (se 

Bilag) 

 
Se: 
https://dvl.dk/viborg/om-
vandreturene/samkorsel/  
 
Der er behov for at tilbyde samkørsel fra flere 
steder, som f.eks. Skanderborg og Ørum. Vagn 
informerer om dette på hjemmesiden. Silkeborg 
fortsætter som hidtil via Åge der udsender SMS. 
 
Ove gennemgik listen over foldere. 
 
 
Medarbejderlisten blev revideret. 
 
 
 

4.  Ideer til ansøgning af fondsmidler fra 
Nordea fonden  

Det blev besluttet at fortsætte med ideen og lave 
en ansøgning på en jakke til turlederne.  

5.  DVL 90-års fødselsdag den 16 - 18. maj 
2020 

Ideen er at lave et fælles arrangement med 
Aarhus afdeling søndag den 17. maj der slutter på 
Himmelbjerget og hvor der er vandreture på flere 
længder. 
Åge undersøger ved hvem der skal give tilladelse 
til eventuelt at opstille et telt på Himmelbjerget. 
Birthe kontakter Aarhus afdelingen. 

6.  Nye kandidater til styrelsen  
Forslag inden Landsmødet. 

Vi har ingen forslag. 

7. Kurser: 

- Fotokursus 1. sept 

- Hjemmeside 22. og 23. okt 

- Vandreferier 16. nov 

Vagn orienterede om kurser.  
 
Aage vil gerne deltage i hjemmeside kursus 22. 
okt. 
 
Birthe tilmelder Aage og Ole til Vandreferie 
kursus. 

8. På toppen med Dansk Vandrelaug 
Event i samarbejde med Århus afd. på 
Himmelbjerget.  
 

Se pkt. 5 

https://dvl.dk/viborg/om-vandreturene/samkorsel/
https://dvl.dk/viborg/om-vandreturene/samkorsel/


9. Bindeballe-turen 17/8 

- Afhentning af trailer og (3) 
deltagere fra Hærvejsturen 

- Samkørsel fra Viborg 

Åge afhenter trailer og tager 3 deltagere med 
tilbage til Viborg. 
Samkørsel arrangeres når deltagerne er kendte. 

10.  Evt.  
Bestyrelsens sommerfest 

Detaljer blev aftalt. 
 
Ole orienterede om oprettelse af IT-gruppe under 
Medieudvalget. 
 
Tur til Østrig er nu fuldt besat med 12 deltagere. 
Der vil blive afholdt 2 prøveture. 
 
Kanotur går det lidt trægt med tilmelding. 
 

 


