
Beretning Generalforsamling 10. marts 2020 
 
Velkommen til generalforsamling I DVL Viborg  
 
Vi er godt i gang med et nyt år, og vil i aften kikke lidt tilbage på 2019   
 
Vi plejer at starte med lidt statistik. 
 
I 2019 var der arrangeret 90 vandreture af forskellig længde og sværhedsgrader. 
Deltagere: 2213 heraf - 2016 medlemmer og 197 gæster 
 
2213 mennesker har i alt vandrer 33.315 km. På 90 tilrettelagte ture i 2019 
 
Det Interessante i det kan være at, i 2018 gik vi 29.368 km på 95 ture 
I 2019 blev det 33.315 km. På 90 ture. Hm så vi er gået længere på færre ture  
 
Medlemmer: Vi er pt. 259 medlemmer mod 252 ved samme tid i 2018, en til gang på 7. 
 
Tilbageblik over 2019 
 
Det siger sig selv at når vi har gået 90 ture og 33.315 km. Så er vi kommet lidt omkring i vores 
område. 
Vi har dog også været uden for vores egen lille andedam. 
 
Først tog vi på Weekendtur til nord Sjælland – med overnatning på Tidsville højskole, Vagn Karen 
og Frank havde sørget for gode vandreture i området, og højskolen sørgede for god forplejning 
under opholdet. Ren luksus 
 
Vi havde en tur på Hærvejen fra Viborg til Jelling i samarbejde med Aarhus afdelingen. 
Og for dem, der ikke kunne få nok, kunne man udvide denne tur med at vandre til Bindebalde 
købmandsbutik og indtage sin eftermiddagskaffe denne tur var et samarbejde mellem Kolding 
Aarhus og Viborg afd. 
 
Vi var nogle der var på kanotur på Gudenåen En anderledes sjov og god tur, som afveksling fra 
vores mange km. i benene var det denne gang armene der blev trætte. 
 
Så var der en flok der tog på Vandreferie sammen med Aage og Ove til Østrig, efter hvad jeg har 
hørt og efter billederne at dømme, havde de en god og flot tur. 
 
Som noget nyt lavede vi et forsøg med 2 arrangementer i forbindelse med vandrernes dag. 
Vi lavede en ved Lodbjerg fyr i Thy og en ved Tange sø, begge ture var velbesøgte med henholdsvis 
28 og 44 deltagere. 
 
Ud af 90 ture er det jo lidt fattigt kun at fremhæve de ture der skiller sig lidt ud fra mængden, det 
får mig til at tænke på Dan Turèll digt en hyldest til hverdagen, det slutter nogenlunde sådan 
 
 
Jeg holder af hverdagen 
Jeg er vild med den  
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen  
Jeg holder stinkende meget af hverdagen  



 
Vores hverdag er alle vores vandreture korte som lange 
Jeg holder meget af alle vores vandreture både korte og lange, det er der heldigvis mange der gør, 
det beviser de 2213 mennesker der gik med på vores gode og veltilrettelagte ture. I 2019. 
En kæmpe tak til vores dygtige og arbejdsomme turleder i Viborg afdelingen 
 
Ud over vores dygtige turledere er der jo også andre der giver en hjælpende hånd, for at få vores 
forening til at fungerer, opgaverne er flere og forskellig, en stor tak også til jer. 
En dynamisk forening er afhængig af hjælp og opbakning for at holde tandhjulene i gang 
 
Hvad har bestyrelsen arbejdet med foruden – at bestyrelsens medlemmer jo også er turledere og 
bidrager aktivt til det antal af ture der er gået i årets løb – det skal dog lige tilføjes det ikke er 
nødvendigt at være turleder for at sidde i bestyrelsen.:-)  
 
Frivillighedsstrategi: På landsmødet 2018, blev der fremlagt et udkast til en frivilligheds strategi, 
DVL vil skabe de bedste rammer/ Vilkår for de frivilliges opgaver og engagement i Vandrelauget 
både på landsplan og lokalt i den enkelte afd. landsmødet vedtog strategien, de enkelte afdelinger 
skulle så udarbejde deres egen frivillighedsstrategi ud fra det den der blev vedtaget på 
landsmødet. 
Det er ikke fordi vi har ændret i vores måde at arbejde på, men har fået nedskrevet hvordan det er 
vi arbejder, jeg har lagt nogle stykker hvis nogle er interesseret i at læse den. 
 
Samkørsel: Vi har fået ændret på vores måde at tilbyde samkørsel på. Alle kan skrive sig på il at 
køre til startstedet. Prisen for at køre med er blevet hævet. 
Før var der samkørsel til alle ture uden for Viborg – i dag er der kun samkørsel hvis en har skrevet 
sig på listen. 
Påstigningssted er flyttet fra Garnisonspladsen til Feltbanen 
Prisstigning fra 20 kr. uanset længde til pris udregnet efter hvor langt man skal køre. 
Det har vist sig, at det stort set er de samme der skriver sig på til kørsel 
Der er flere ture der ikke er kørsel til  
Der kommer kun få der vil med, nogle gange slet ingen. 
Vi har sat punktet på til diskussion senere. 
 
Kørsel turledere: Som et forsøg har vi øget muligheden for at få kørselsgodtgørelse til vores 
turledere. En turleder kan nu får dækket udgiften til en testtur samt kørslen til afholdelse af selve 
turen. Er der mere end en turleder til en tur, må de selv aftale måden de deler udgifterne på. 
Forsøget køre indtil juni 2020 – forsøget bliver evalueret i bestyrelsen. 
 
 
Ansøgning om penge til Turleder jakker: Vi blev opfordret til at søge penge fra Nordeafonden.  
Vi forsøgte at søge penge hjem til en jakke til vores turledere, dette for at kunne give dem lidt 
anerkendelse for de traver ud i alt slags vejr, for at kunne give andre en god oplevelse i naturen. 
Det lykkedes desværre ikke at hente penge hjem, men vi lærte meget om digital signatur – bare 
spørg Aase.  
 
Ikke at forglemme Fik Michael en anden og tredje plads i foto konkurrence – stort tillykke med 
det.  
 
 


