
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    
Dato:   Bestyrelsesmøde den 19. august 2020 kl. 17.00 
 
Sted:   Annette Stenov, Veldsparken 78 Ørum, 8830 Tjele 
 
Afbud fra:   

 Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. 

juni 2020 

 

 

 

Referat blev godkendt 

2. Nyt fra formanden 
 
 

 
 
 

 

 

COVID-19 
Friluftsrådet har for nylig udsendt nye 
vejledninger vedrørende COVID-19 
situationen, som kan være gavnlig at bruge ude 
i afdelingerne. 
Se https://dvl.dk/frivillig/interne-
retningslinier-under-corona-perioden/ 
Vagn sender information ud til turlederne 
 
Tur på Hærvejen 
Birthe har haft en gruppe fra Italien, Belgien og 
Danmark på en tur fra Hald Ege til Thorning.  
              

3.  Siden sidst: 

Samkørsel 

Referat fra formandsmøde 

Referat fra turen til Norge 

Referat og regnskab fra weekendtur i 

Thy 

Landsforeningen har åbnet for at det igen er 
muligt at arrangerer samkørsel, men vi har 
besluttet at vente med det indtil videre. 
 
Formandsmøde 
Birthe gav en orientering om Styrelsens svar 
på de økonomiske forhold. 
Afdelingstilskud  
Det fremsatte forslag med trang blev ikke 
godkendt og Styrelsen blev opfordret til at 
komme med et andet forslag til Landsmødet. 
Lis Nielsen gav et oplæg om afdelingernes 
opbygning. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, 
som skal komme med et oplæg Landsmødet. 
CVR-nummer og P-numre.  

https://dvl.dk/frivillig/interne-retningslinier-under-corona-perioden/
https://dvl.dk/frivillig/interne-retningslinier-under-corona-perioden/


VandreLiv. Der er forslag om at udfase 
information om turene i bladet.  
På Formandsmødet blev det besluttet at 
landsdækkende projekter fremover skal 
afholdes hvert 3. år. Næste gang 2023, hvor der 
er forslået emnet Historiske vandringer. Dette 
skal fastlægges på Landsmødet 2021. 
 
Tur til Norge. 
Ove fortalte om turen. Der var nogle deltagere 
som var udfordret på turen. Samlet gav turen 
et overskud på ca. 1.000 kr. 
 
Weekendtur Thy. 
God tur med dejligt vejr. Det var gået godt med 
at deltagerene selv stod for overnatning. Turen 
gav et overskud på ca. 1.900 kr. 
 

4.  Bestyrelsen på kursus Der findes et færdigt program. Der var enighed 
om at vi gerne vil have dette kursus. 

5.  Kommende arrangementer: 
 
Weekendtur 
 
 
Vandretræf 
 
Topmøde Himmelbjerget 
 

Topmøde Himmelbjerget den 29/8 er aflyst, 
fordi forsamlingsforbuddet den 8. august ikke 
blev hævet til 200.  
Viborg gennemfører 1 af turene som en 
almindelig søndagstur. 
 
Weekendtur. 
Annette Stenov arbejder med 3 forslag ved 
Hosens, Sindal og Aabenraa. 
Der var enighed om at gå videre med Aabenraa 
og med egen overnatning. 
På turledermødet 6/10 spørges til turledere til 
weekendturen. 
 
Vandretræf 2021. 
Udgangspunkt Stenbjerg Kro. 
 

6.  Boller med på tur – er det ved tiden vi 
reflekterer over om de skal genopstå i 
det nye år. 
 

Skal de genopstå i det nye år? Der var enighed 
om at det skal de ikke. Dog kan det genopstå 
ved særlige lejligheder.  

7. Evt. Aase gav udtryk for at der nogle af turlederne 
som har behov for en særlig opfordring til at 
huske dette.  
Næste møde: Onsdag d. 21/10 kl. 19 hos Vagn. 

 


