28/4 2021
Kære turledere
Bestyrelsen har holdt møde 27/4, hvor vi bl.a. diskuterede de lempelser, der er i forsamlingsforbuddet i den
kommende tid. Det handler om det såkaldte ”Lille forsamlingsforbud” for udendørs arrangementer.
Det hæves (hvis planen holder) 6. maj til 75, igen 21. maj til 100 og afskaffes helt 11. juni.

Hvordan vil det blive ”oversat” til vores ture?
Indledningsvis kan man sige, at mange af os har opdaget, at det kan være dejligt ikke at have alt for mange
med på tur. Og at vi er forskellige, nogle kan lide at gå med få deltagere, andre har ikke noget imod mange
deltagere. Da det især handler om turledernes tryghed i arbejdet, vil vi ikke bare automatisk give los for
ubegrænset antal deltagere på tur.
Så:
1. Tilmeldingssystemet for Viborg afdeling kommer til at køre en tid endnu (indtil andet besluttes i
den lokale bestyrelse), uanset om loftet afskaffes.
2. Vi afventer de konkrete lempelser, før vi foretager os noget. Da vores tilmeldingsprocedure varer
15 dage, vil vi altid være op til 15 dage forsinket.
3. Lige nu sættes alle ture, hvor tilmelding ikke åbnes i denne uge, op til 50 deltagere, dvs. alle ture
efter 17/5.
4. Når det lovlige tal igen hæves af myndighederne, sættes vores tal tilsvarende op for alle ture, der
på det tidspunkt ikke er åben for tilmelding.
5. En turleder kan altid bede om et lavere tal end det maksimale på sin tur. Det skal ske til mig
senest 16 dage før turstart.
6. Tallet kan uden problemer hæves undervejs (op til det maksimale), også selv om tilmeldingen er
åben. Man skal dog tænke over, at der kan være deltagere, som vælger turen netop fordi, der er et
lavt antal.
Det er mere besværligt at sætte antallet ned, når tilmeldingen er åben.
7. Turene 30/4 – 17/5: Hvis man ønsker et højere tal end det nuværende, så giv besked (maks. 50).
Ovenstående gælder også for Silkeborg-ture; i hvert fald frem til 25/5, hvor de holder stiftende
generalforsamling og vælger egen bestyrelse i Silkeborg afdeling.
Fra bestyrelsen lyder TAK og stor ros til jer turledere for udholdenhed/stædighed/fleksibilitet og stort
initiativ i den tid, vi har været igennem.
Mange vandrehilsner
Vagn

