
Generalforsamling Dansk Vandrelaug Viborg afdeling 
 

                    

Dato:           Den 10. marts 2020 kl. 19.00 
 
Sted::      Fælleshuset Nonbo Hede  Hald Ege 8800 Viborg 
  

 Dagsorden Referat 
1.  

 

Valg af Dirigent  

Valg af referent  

Formanden bød velkommen til 
generalforsamling med 34 deltagere 
og vi startede med en sang ”Det er i 
dag et vejr” 
 
Anders Nielsen blev valgt som 
dirigent, og hat indledte med at 
konstatere at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt i Vandreliv nr. 1 – 
2020. 
 
Ole Schelde blev valgt som referent 
 

2. Formandens beretning  
 
 
 

 

 

Birthe Ambrosius afgav formandens 
beretning som er vedlagt.  
Denne blev godkendt. 

       

3.  Regnskab -Aase 

 

 

Se bilag 
Aase Honum fremlagde regnskabet, 
som er vedlagt.  
Dette blev godkendt. 



4.  Indkommende forslag  Ingen 

5.  Fremtid : 
1. Viborg afd .- Birthe 
2. Styrelsen -Steen 
3. Samkørsel - Vagn 
 

Viborg afd. – Temaet i 2020 er På 
toppen med Dansk Vandrelaug. Viborg 
afdeling har planlagt 20 ture i første 
halvår. 
Viborg afdelingen er medarrangør af 
Topmøde på Himmelbjerget 29. 
august 2020. 
Afdelingens weekendtur går i år til 
Thy Nationalpark i august måned. 
 
Styrelsen –  
Topture med tilskud fra Nordea 
Vores natur – DR-projekt med 5  
tv-udsendelser i april og maj 
Naturstafetten starter 31/5 med 
events i nationalparker hver søndag. 
Økonomi – det er et krav fra 
Friluftsrådet at foreninger der får 
tilskud, skal der laves revideret 
regnskab for alle afdelingers regnskab. 
Derfor er der indført et 
standardregnskab for hver afdeling. 
Der arbejdes på en ny model for 
afdelingstilskud.  
 
Samkørsel – Der er en udvikling over 
de sidste par år hvor der er mindre 
tilslutning end tidligere. Dette hænger 
måske sammen med flytning af 
startsted fra Garnisionspladsen 
til Feltbanen overfor rådhuset. 
Det blev efterlyst at flere der tilbyder 
sig. 
Der vil fremover også komme et 
opsamlingssted i østbyen. 



6-  Valg af : 
På valg er: 
 
Formand:   
Birthe Ambrosius 
  
Bestyrelsesmedlemmer 
 Vagn Olsen 
Åge Nicolaisen 
 
Ikke på valg 
 
Ove H. Pedersen 
Aase Honum 
Annette Stenov 
Ole Schelde 
 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelse 
Valg af Revisor 
Valg  af revisor suppleant  
Valg af 2 repræsentanter til 
deltagelse i Landsmøde 
Valg af 2 suppleanter til deltagelse 
i Landsmøde 
 
 
 

Birthe Ambrosius blev genvalgt 
Vagn Olsen genvalgt 
Åge Nicolaisen ønsker ikke genvalg 
Bestyrelsen indstiller Sven Erik 
Hansen, som blev valgt 
 
Supleanter 
Inge B. Sørensen blev genvalgt 
Bestyrelsen indstiller Gerda Poulsen, 
som blev valgt 
 
Revisor 
Kirsten Holskjær blev genvalgt 
Niels Kristian Sørensen blev genvalgt 
 
Landsmøde 
Vagn Olsen og Sven Erik Hansen blev 
valgt 
 
Supleanter 
Ove Pedersen og Anders Nielsen blev 
valgt 
 
 
 
 

7. Overrækkelse af diplom 40 års jubilar var desværre ikke 
tilstede 

8 Evt, Ove har været med i møder 
vedrørende Nørreådalen, med 
deltagelse af kommuner og lodsejere. 
 
Reklame for topmøder på Sjælland 13. 
– 14. juni 
 

 


