
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    
Dato:           Bestyrelsesmøde den 24. sep. 2019 Kl.19.00 
 
Sted:            Hos Birthe     
 
Afbud fra:   

 

 Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. 

juni 2019 

 

 
 

 

 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden: 

- Henvendelse vedrørende evt. 
afdeling i Thy 

- Jakker 
 

 
 
 

 

 

Birthe har fået en henvendelse fra et medlem 
vedrørende vores holdning til at hun overvejer at 
oprette en ny afdeling i Thy. Dette er vi naturligvis 
positive overfor. Der arbejdes på at afholde et møde 
med hende. Hun er også inviteret til vores 
planlægningsmøde 2. oktober.  
 
Det er lykkedes at få oprettet en digital signatur, så nu 
er ansøgningen til Nordea fonden om indkøb af jakker 
til turledere. 
 
Vi har fået en henvendelse vedrørende Naturstafetten i 
2020, hvor vi kan deltage i, hvis vi vil. 
 
Erik og Birgit planlægger en tur i Thy næste år. Erik har 
spurgt om de får dækket deres udgifter ved selve turen 
ligesom de får dækket udgifter ved test turen. De vil får 
dette dækket, men udgifterne skal indregnes i 
budgettet som skal godkendes af bestyrelsen. 
 



3.  Økonomi: 

Evaluering af betaling for kørsel til 

turledere.  

Hvordan forholder andre afd. sig med 

hensyn til betaling af turledere. Blev det 

drøftet på reg.mødet? 

 

 

Vagn har beregnet at der netto er et underskud på 25 
kr. pr. tur, ved beregning over de sidste 6 måneders 
ture. 
 
Det blev besluttet at fortsætte med den nuværende 
ordning indtil 30/6 2020. 
 
Andre afdelinger betaler primært kun for prøveturen. 

4.  Ref. Fra Regionsmøde 

- Event, toptur på Himmelbjerget 
2020 

 

Vagn orienterede om regionsmødet. 
 
Toptur.  29/8 på Himmelbjerget ved Aalborg, Aarhus 
og Viborg. Turen vil starte og slutte på Himmelbjerget. 
Startider vil blive på forskellige tider efter turens 
længde. Alle ture skal slutte kl. 14 på Himmelbjerget. 
 
Viborg skal udarbejde forslag til 3 – 4 ruter. 
Næste planlægningsmøde torsdag 21/11 kl. 17 i Viborg 
hos Birthe. 
 
 
 

5. Planlægning af næste halvår 

- Planlægningsmødet 1/10 

- Generalforsamling 

- Planlægningsmøde forår 

 
Generalforsamling 10/3 alternativt 24/3 
 
Planlægningsmøde forår 14/4 
 
Nytårskur 4/1 eller 5/1 2020 
 
 

6.  Evaluering: 

- Hærvejen 
herunder drøftelse om 
overskuddet 

- Østrig 

- Kanotur 

- Samkørsel 

- Medlemsmøde 
 

Hærvejen. En god tur med en god gruppe. 
Der er en kommet en henvendelse fra Aarhus om 
overskuddets størrelse.  
 
Aage gennemgik evaluering af turen til Østrig. 
 
Der har været samkørsel på 2/3 af turene.  
 
Medlemsaften var hyggelig, og det var hovedsagligt den 
gamle garde, som deltog. 
 

7.  DVL’s fødselsdag, skal vi fejre den? 
Hvis vi skal hvordan? 

Forslag om et vandretur til Himmelbjerget den 17/5  
2020 – afdelingen giver is på toppen. 



8. Bestyrelseskursus (VO) 
 

Bestyrelseskursus kan bestilles hos Kursusudvalget til 
afholdelse lokalt. 

9.  Evt. Næste møde 5/11 kl. 19 hos Ove. 
 
Ole orienterede om kandidater til Styrelse og 
suppleanter 
 

 
 


