
Referat af planlægningsmøde 1. oktober 2019 

Afbud fra: Anders, Ole 

   

1. Introduktion, turlederopgaver og -ansvar 

Velkomst til nye turledere: Inge, Gunhild og Finn. Der henvistes til dokumenterne på hjemmesiden om 

turlederopgaver og -ansvar 

    - kursusmuligheder 

Der blev gjort opmærksom på kursusmuligheder for turledere: Turlederkurser (Inge og Finn er tilmeldt), 

kursus i Viewranger, kursus i udlandsrejser. Alle kurser mærket ”kompetencegivende” er gratis for 

turledere, hvis de tilmeldes af afdelingen. 

2. Udgifter i forbindelse med turene 

Den hidtidige ordning fortsætter næste halvår: 200 kr. til boller, kørselsgodtgørelse til 1 turleder pr. tur, 

både til prøvetur og gennemførelsen. 

3. Topture og topmøder, orientering 

Orientering om projektet. Alle ture, der passerer en eller anden form for ”top” kan markeres som toptur i 

turbeskrivelsen (det sker ved at vælge underkategorien ”Topture” i indtastningsmodulet). Man skal angive 

toppens/toppenes navn og højde i turbeskrivelsen. Turens samlede højdemetre kan angives, hvis man på 

forhånd kender tallet (kan aflæses i Viewranger”. Toppens/toppenes højde over havet (m.o.h.) skal 

angives, det kan findes på geodætisk kort. 

Der bliver en række fællesarrangementer over hele landet. Vi er involveret i et lørdag 29/8 sammen med 

Aarhus og Aalborg afdelinger. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som mødes 21/11 kl. 17. hos Birte. 

Se i øvrigt oplysninger på dvl.dk under ”Frivillig” – ”Topture – intern” 

4. Weekendture og vandreferier in spe 

4 dages vandring i Thy med fast base, 16.-19. juni, pris ca. 3000 kr., max. 18 deltagere. Erik og Birgit er 

turledere. 

1 uge i Jotunheimen i Norge i starten af juli, pris ca. 7000 kr., max. 12 deltagere. Aage og Ove er turledere. 

1 uge i Mosel, Tyskland i slutningen af juli i samarbejde med Ruby Rejser. Ole og Steen Kobberøe er 

turledere 

Weekendtur 7-9. august i Thy med base på Hanstholm Camping. Max. 40 deltagere. Birgit og Anders er 

turledere 

5. Sværhedsgrader 

Ordningen fortsætter uforandret. 

6. Faste vandringer: 

             - Kløversti-vandredag fælles m. Herning 

18/4. Marianne og Inge arrangerer i samarbejde med Hugo fra Herning/Ikast afd. 



 

7. Torsdagsture (lige uger marts - juni) 

Noteret i kalenderen. Det kunne være godt, hvis én meldte ind på 1. torsdagstur i juli (9/7) 

8. Aftenture (ulige uger maj-juni) 

Noteret i kalenderen. Vi kan godt bruge en torsdagstur i uge 27 (dag valgfri) 

9. Møder 

    - generalforsamling   10/3 

    - planlægningsmøde   21/4 (Bemærk: Ændret i forhold til oprindeligt forslag) 

Nytårskur 4. januar kl. 11. Vi går en kort tur, derefter frokost for turledere og andre frivillige 

med påhæng.  Der udsendes invitationer til de pågældende. 

9. Lørdag-/søndagsture 

Noteret i kalenderen. Der er enkelte weekender med ”huller”, hvor man er velkommen til at byde ind. 

10. Videre procedure 

Turene indtastes senest 31. oktober. Giv Vagn besked, når en tur er klar til godkendelse. Vent ikke til sidste 

øjeblik. 

Magter du ikke indtastningen selv; så send teksten med alle relevante oplysninger til Vagn. Det samme 

gælder med billede. Har du ikke et billede til turen, så finder Vagn et i fotoalbummet. 

Der blev gjort opmærksomt på følgende typiske fejlkilder ved indtastningen: 

- Husk at trykke på ”Tilføj arrangør”, når du har udvalgt turleder 

- Koordinaterne til startsteder findes i Google Maps, så er du sikker på at formatet er rigtigt. Det skal være 

decimalformat. 

Hust at vælge underkategorien ”Toptur” ved topture 

 

11. Evt. 

Jørgen efterlyste visitkort til turlederne. Tages op i bestyrelsen 

Tony tilbød sin hjælp til ture, så han kan komme i gang efter sin knæ-operation 

 

Herefter var der kaffe og te og Birgits æblekage. 

 

 

Referent 

Vagn 


