
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    
Dato: Bestyrelsesmøde den 20. april 2020 kl. 19.00 
 
Sted: Skype 
 
Afbud fra: Ove og Svend Erik (tekniske udfordringer) 

 Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra mødet 21/1 

 

 
 

 

 

Godkendt 

2. Bestyrelsen konstitueres 
 
 

 
 
 

 

 

Næstformand: Vagn 
Kasserer: Aase 
Sekretær: Ole 

3.  Nyt fra Formanden: 

Henvendelse fra Birgit Kirkegaard 

  

 

 

BK: Har gjort sig overvejelser over 
Landsforeningens økonomi og hun vil gerne 
deltage i et bestyrelsesmøde. Der var enighed 
om at inviterer hende på et ekstra møde. 
Birthe finder ud af hvornår Birgit kan. Ole 
laver herefter en Doodle for at finde ud af 
hvornår mødet kan holdes på Skype. 
 



 Henvendelse fra LadyWalk om vi er 
interesseret i at arrangere det i Viborg. 

4. Vores nuværende situation. 

Hvordan kommer vi i gang igen 

Tilmelding til vores vandreture 

Alle ture er aflyst så længe 
forsamlingspåbudet på 10 personer er 
gældende. Styrelsen har udmeldt at når mere 
end 10 personer må forsamles vil der blive 
åbnet for at afholde vandreture, men indtil 
begrænsningen kommer over 100 personer, 
vil det blive med tilmelding. 
 

5.  Hvad sker der i styrelsen vedrørende 
vores nuværende situation. (Ole) 

Styrelsen mødes på Skype en gang om ugen 
for at følge situationen tæt, og der bliver 
jævnligt udsendt mail til afdelingerne.  
Når der bliver åbnet for at afholde ture, så vil 
det være med tilmelding, og at en 
begrænsning på f.eks. 30 personer ikke må 
omgås ved at opdele deltagerne i flere 
grupper.  

6.  Kommende aktiviteter: 
Halvårsprogram, 2. halvår, status 
4 dage i Thy 
Weekendtur 
Vandretræf 2021 
Topmøde 
 

Halvårsprogramnet er lavet men vi ved ikke 
om vi får mulighed for at gennemføre turene.  
Vagn venter med at få produceret en folder til 
vi ved mere. 
4 – dage i Thy. Birgit vil forsøge at flytte turen 
hvis den ikke kan gennemføres som planlagt. 
Hvis turen skal aflyses, skal deltagerene have 
deres penge retur, og så må afdelingen tage et 
eventuelt tab. 
Weekendtur afventer udmelding om 
begrænsningen for forsamling.  
Norges tur. Aage har givet udtryk for at 
afdelingens risiko er et tab på 1.400 kr. 
Vandretræf 2021. Det er aftalt at Viborg og 
Aalborg står for træffet og at det bliver i Thy 
på Stenbjergkro. Vagn spørger Aalborg, om de 
vil stå for regnskabet. 
Topmødet – vi afventer udmelding fra 
Topgruppen, der har møde i denne uge. 
 



7.  Samkørsel. Forslag om valg mellem 2 
startsteder (Feltbanen og 
Overlundcenteret v. OK) 

Vi forventer at samkørsel og boller til turen er 
aflyst for resten af 2020. 

8. Evt. Anette forslår at weekendtur 2021 bliver i 
området omkring Haderslev og Aabenraa i 
begyndelse af juni. F.eks. overnatning på 
Aabenraa vandrehjem. 
 
Næste møde på Skype: mandag den 11. maj 
kl. 19. 

 


