
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    
Dato: Bestyrelsesmøde den 21. jan. 2020 
 
Sted: Vagn Olsen  
 
Afbud fra: Ingen 

    
  

Referat 

1. Godkendelse af referat fra mødet 5. nov. 

2019 

 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden: 
 
Mail fra Jan Sørensen, Natur tur Søby 
Malthe Andersen, Vesterhavs caminoen 
Invitation til konference og fødselsdag  
Invitation til første spadestik Thy  
Invitation til dialogmøde  

Henvendelse til formanden fra en, der gerne vil 
være turleder og på turleder kursus. Blev 
opfordret til at komme til næste 
planlægningsmøde. 
 
Invitation til konference mandag den 18. maj 
2020, hvor vi kan deltage med 4 deltagere. 
Birthe og Ove deltager 
 
Første spadestik Thy på fredag.  Vi deltager ikke. 
 
Dialogmøde Viborg Landsbysammenslutning – 
Birthe, Ove og Annette deltager. Birthe tilmelder. 
 
Mail fra Jan Sørensen om tur i Søby 
brunkulslejer. Det koster 500 kr. Nej tak.. 
 
Vesterhavs Caminoen. Tilbud om foredrag. Nej 
tak. 
             

3.  Siden sidst: 

Evaluering Nytårskur. 

Metode til at holde styr på hvem der 

leverer frivilligt arbejde til DVL Viborg 

Status på kommende arr: 

- Norge-vandreferie 

Nytårskur. 
Annette: Det var meget hyggeligt, men det gik 
meget hurtigt med at spise, og de enkelte 
”retter” kom oven i hinanden. Der bør være 
nogle ”pauser”, f.eks. ved nogle indslag. 
Ove: Forslag om at deltagere blev orienteret om 
hvad der kom hvornår. 
 
Birthe efterlyser en metode til at finde ud af 
hvem der har lavet frivilligt arbejde i løbet af 
året.  



- Thy vandreferie 

- Topmøde på Himmelbjerget 

Det blev besluttet, at Vagn sætter et nyt felt på 
indberetningsskemaet. 
 
Tur til Norge. Pladserne blev solgt på 8 dage. 
Færge og depositum til hytte er betalt. 
 
Thy vandreferie. Er udsolgt og 1 på venteliste. 
 
Der er kommet bemærkninger til Birthe, om at 
tilmeldingerne til flerdagsture ligger samtidigt.  
Vagn oplyste at tidspunktet for hvornår der 
åbnes for tilmelding er styret af hvornår 
overnatningsstederne skal have besked på antal 
deltagere. 
 
Topmøde på Himmelbjerget 29/8.  Hvor mange 
mon der kommer?  
Der bliver 3 vandreture med forskellige længder 
og starttider, som slutter samtidigt på 
Himmelbjerget, hvor der bliver en event med 
servering. 
 

4.  Generalforsamling: 
Regnskab 2019 - underskrifter 
Planlægning.  
Aage, Vagn, og Birthe er på valg. 
Evaluering af kørselsordning. 

Regnskab 2019.  Årets resultat er på 20.071,03 
kr.  Det blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
På valg: 
Birthe – genopstiller 
Vagn – genopstiller  
Aage – genopstiller ikke  
 
Suppleanter skal spørges om de vil genopstille. 
 
Birthe undersøger mulige ny emner til 
bestyrelsen.  
 
Dirigent – Anders spørges 
 
Landsmødedeltagere: Forslag: Nyt medlem af 
bestyrelsen spørges og Vagn. 
 
Birthe køber ind til rødvin og ost 
 
Evaluering af kørselsordning: Der kommer kun 
få til pladsen ved Rådhuset. Forslag at vi tager 
det op på generalforsamlingen for at høre om 
hvorfor der er så få der skriver sig på.  
 

5.  Vandretræf 2021. Forslag om, at vi 
arrangerer den i Thy (VO) 

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget.  
Vagn vil gerne være koordinator. 
Vi vil spørge Holstebro og Aalborg om de vil 
være medarrangør. 



6.  Ansøgning om 600 kr.  til at festliggøre 
DVL’s fødselsdag på turen den 17.05. 

Bestyrelsen godkendte forslaget 

7. Visitkort. Ønske fra Jørgen Kej (VO) 
Priseksempel:  
Enkeltsidet: ca. 250 kr/500 stk 
Dobbeltsidet: ca. 350 kr/500 stk 

Det blev besluttet at bestille 500 stk. 
dobbeltsidet. Vagn bestiller. 

8.  Vandrernes dag 2020. Hvor og hvem? 
Helst toptur.  

Det bør være en toptur. 
Forslag at lave det på 12 km. kvalitetsstien ved 
Dollerup Bakker. 

9. Evt. 
Næste møde 

Annette har brug for en bagstopper på turen 
2/2. Både Vagn og Birthe deltager. 
 
Næste møde: Fastlægges på det stiftende 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

 


