
Referat Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    
Dato:      Bestyrelsesmøde den 5. nov. 2019 kl. 19.00 
 
Sted:      Ove Pedersen  
 
Afbud fra:  Anette, Aase og Aage 

 

 Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 

24. sep. 2019 

 

 
 

 

 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden: 
Respons på Mail fra Bestyrelsen i Århus, 
vedrørende overskudsdeling ved 
samarbejde. 
Mail fra Steen Kobberø vedrørende 
vores natur. 
Turleder fra Thy 
 

 
 
 

 

 

Turleder fra Thy 
 
Aarhus. De har taget vores svar til efterretning og 
tilkendegivet, at hvis vi skal have et samarbejde 
igen, så skal det klart aftales hvor stort et overskud 
der må være og hvorledes dette skal deles. 
 
Vores natur. Vi deltager i det omfang, at vores 
allerede planlagte ture kan passe ind.         



3.  Gennemgang af dagsorden til 

Landsmøde (bilag i mappen) 

 

 

Økonomi. Vi vil gerne høre mere om udviklingen for 
over/underskud. 

4.  Godkendelse af budgetter for 
Tysklandstur Lauenburg / Jørgen og 
Karen Lisbeth 
 
Weekendtur 2020/ Birgit og Anders 
Vandretur Thy Nationalpark/ Erik og 
Birgit 
 
4-dages tur til Thy i juni 2020 
 

Lauenburg: budget godkendt. Pris 1450 kr. + egen 
transport 
 
Weekendtur 2020: Budget 700 kr. godkendt. Dette 
dækker aftensmad fredag og lørdag + boller på 
turen samt frivilliges udgifter. Dertil kommer 
overnatning på Hanstholm camping.  
 
4-dages tur til Thy: Budget 2750 kr. godkendt. 

5.  Ny måde at lave regnskab på, og de 
udfordringer der følger med / Aase 
 

Måden er for så vidt ikke ny, Kultorvets skabelon 
har langt færre kolonner end dem jeg bruger og 
kassekolonnen kører kun med en + og – hvor jeg 
har 2 indtægt/udgift. Det har ikke været muligt at 
kopiere 2019 (9 mdr.) direkte over. Jeg retter til og 
udvider deres skabelon gældende fra 2020 
Birthe og Vagn vil holde et møde for at få uddybet 
arbejdet med det nye regnskab. 

6-  Nytårskur 4/1 2020 Deltagere og indkøb aftalt. Birthe har liste. 
Annette: Leverpostej 
Ove: Flæskesteg 
Vagn: Stegte sild + brød 
Ole: Frikadeller 
Birthe: Tærte + salat 
Aage: Sild + karrysalat 
Aase: Vin – ost – kaffe – the – kiks – (knækbrød) 
Jonna: Kage 
Tilmeldingsfrist: 15/12 2019 
Møde: kl. 11 – vandretur og spise kl. 13 
Vandretur: Erik og Ove 
 

7. Program 2020 – 1:  
Hvor mange foldere (VO) 
- se udkast i mappen  

700 

8.  Evt.  Næste møde 21/1 – 2020 kl. 19 hos Vagn. 



 


