
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    
 
Dato: 27.04.2021 kl. 18.00    
 
Sted: Sitkagranen 24, 8620 Kjellerup 
   
 
Afbud fra: Aase  
 Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra mødet 

23 feb. 2021 

 

Referatet er godkendt, med tilføjelse at Svenne 
deltager og Ove er turleder på Birthes tur 
samme dag. 

2. Siden sidst: 

Ref. Vandretræf 

 

Evaluering af Planlægningsmødet 

- nye måder at planlægge på? Se 

bilaget. Det er et diskussionsoplæg, 

ikke et beslutningsforslag, da vi bør 

diskutere det med turlederne først. 

- foldere - skal vi blive ved? 

 

 

 

 

Opsamling Walk and Talk  

(Bestyrelses kursus) 

 

 

 

 

Vandretræffet gennemføres med 25 deltagere. 
Begrænsningen er pga. forsamlingsforbuddet. 
Der vil blive krav om Corona-pas, som skal 
fornyes i løbet af træffet. 
 
Evaluering af planlægningsmødet. 
Programmet blev planlagt. Vagn har fremsat et 
forslag om en ny procedure for planlægning af 
vores program, som blev drøftet og det blev 
besluttet at tage forslaget op med turlederne på 
et uformelt møde i løbet af foråret, hvor vi også 
kan tale om hvor mange deltagere vi gerne vil 
være på de enkelte ture. 
 
Møde med turlederne kan også gennemføres 
efter Walk and Talk modellen. 
 
Det blev besluttet at trykke folder for efteråret 
2021 i et oplag på 500. 
 
Walk and Talk 
Det var en succes. 
Emner der blev drøftet. 
- møde med medlemmer i Skive. Planlægges til 
engang i efteråret. (Mogensstrup?) 
- bestyrelses kursus. Aftales med kursusudvalg 
og dato efter generalforsamlingen. 
- møde med nye medlemmer planlægges til 
januar 2022 
 



Nat i Naturen 

 

Opstart efter sidste nedlukning 

 

Ny afd. i Silkeborg -   Officiel deltagelse i 

Silkeborg afd.’s stiftende 

generalforsamling 

Nat i Naturen. Birgit har arrangeret 3 ture den 7. 
og 8. maj. 
 
Opstart efter sidste nedlukning er ”gået” godt 
med mange deltagere på turene. 
 
Ny afdeling i Silkeborg har stiftende 
generalforsamling den 25. maj 2021. Birthe og 
Ole deltager. 
 
 
 
 

3.  Nyt fra formanden: 
Samarbejde mellem Google og DVL  
 
Formandsmøde 04.09 2021 
(Forslag til ændring af procedure) 
Evt. emner til formandsmødet. 
Regnskab 
 
 

Google viser nu i samarbejde med Dansk 
Vandrelaug vandrestier på Google Maps. 
 
Formandsmøde 4. september 2021.  
Der er fremsat et forslag til en ny procedure for 
planlægning af formandsmødet, hvor 2 – 3 
formænd i samarbejde med Styrelsen lægger 
programmet. 
Der er tilslutning til forslaget. 
Deltagere: Birthe, Svenne og Ole. 
 
Regnskab blev taget til efterretning. 
Vi har et pænt beløb i egenkapital, som bør 
komme medlemmer og turledere til gode. 
Ønsker turlederne at gøre lidt ekstra for 
deltagerne på en tur, skal dette forelægges 
bestyrelsen før turen. 
 
 

4.  Kommende aktiviteter: 
Weekendtur 
Maraton  
Generalforsamling 
   Sted 
   Forslag til dirigent 
   Forslag til bestyrelsen 
 

Tur til herberget den 31/5 gennemføres. 
Tilmelding åbnes med forventet 100. 
 
Weekendtur. Det kører på skinner. 
Der bliver central tilmelding til fredagsturen. 
 
Generalforsamling 8. juni 2021 
Sted: Nonbo Hede. Vagn spørger Erik om hvor 
mange kvadratmeter lokalet er på.  
 
Dirigent: Birthe spørger mulige emner. 
 
Kirsten Holskjær ønsker ikke at genopstille som 
revisor. 
 
Grethe Aagaard fra Styrelsen deltager. 
 
Forplejning: Gerda og Birthe køber ind. Aase 
spørges om vin. 



5.  Forhøjelse af forsamlingsantal 
Hvad er vores holdning til passende 
deltager antal 

 

Det blev besluttet, at turlederen selv må 
bestemme hvor mange deltagere de vil have 
med på tur indenfor forsamlingsforbuddets 
begrænsninger. 
 

6. Afdelingernes rolle i DVL Arbejdsgruppen ønsker at få vores 
kommentarer sendes 1. august 2021. 
 
Tages op på mødet 15. juni 2021 

7.  Dato til møde hvor emnet er 
Gennemgang af landsmøde materiale. 
 
 

18. maj 2021 kl. 18 hos Anette 

8.. Næste alm.  mødedato. 15. juni 2021 kl. 18 hos Birthe 

9. Evt. 
 

 

 


