
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    
Dato: 15. juni 2021 kl. 18.00 
 
Sted: hos Birthe 
 
Afbud fra  

 Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra mødet 

27.04.2021 

 

Godkendt 

2. Konstituering af bestyrelsen Næstformand: Vagn 
Kasserer: Aase 
Sekretær: Ole 
 
 

3.  Nyt fra formanden: 
Afdelingsrevisorers arbejde og ansvar 

Se bilag om afdelingsrevisor. Bilaget har 
allerede modtaget indvendinger fra flere DVLs 
afdelinger, og vi afventer næste version. 

4.  Ref. Fra Landsmødet 
Evaluering generalforsamling 
Evaluering weekendtur 
 

Landsmødet. Sammensætning af den nye 
Styrelse er i dag udsendt i et DVL Nyt. 
Indledningsvis blev der stemt om gæster skulle 
have taleret under hele Landsmødet eller kun 
under punkt. 5.  
De fremlagde her deres sag.  
Punkt 1 kunne ikke stemmes om fordi det ville 
kræve en ændring af DVLs vedtægter. 
Punkt 1a. Salg af ejendommen Kultorvet 7. Der 
blev stemt om forslaget, og det blev ikke 
vedtaget. 
Punkt 2. Forslag om nul-budget for 2021.  Der 
blev stemt om forslaget, og det blev ikke 
vedtaget. 
Punkt 3. Mistillid til formanden. Der blev stemt 
om forslaget, og det blev ikke vedtaget. 
 



 
DVL Viborgs spørgsmål til Landsmødet 2020: 
Strategi for DVLs økonomi. Der ønskes en 
redegørelse for hvorfor lav formue er sat til 10 
mill. kr. og ikke et andet beløb? 
Svar: Der ligger ikke nogen egentlig beregning 
bag dette beløb, men det er ca. halvdelen af 
husets værdi. 
 
Budget 2021. Kontingent indtægt: Holder den 
forventede indtægt på 3.700.000 kr.? 
Svar: Man regner med en medlemsfremgang på 
400 og en kontingentforhøjelse på 25 kr., hvilket 
vil give det beløb i indtægt. 
 
Vi afventer referat fra Landsmødet med henblik 
på eventuelle kommentarer, som kan 
fremsættes på Formandsmødet 4/9.  
 
Generalforsamling 8. juni 2021.  
Godt fremmøde med nye medlemmer 
God dialog imellem deltagere 
God debat om folderen med vandreture 
 
Hvem skal være Landsmøde delegeret?  
Der var enighed om at det bør være medlemmer 
af bestyrelsen, der er delegeret, og at vi 
fremover på den årlige generalforsamling 
fremsætter forslag om hvem der bør vælges på 
samme vis som vi fremsætter forslag om øvrige 
kandidater. 
 
Weekendtur.  
Godt sted med gode hytter og fælleslokale 
God mad 
God stemning 
Nye medlemmer, som ikke har været med før 
Det virker godt, at man selv kan bestille 
overnatning. Der bør være fokus på at kunne 
hjælpe med sammensætning af 
værelseskammerater.  
Det virker godt med op til 40 deltagere, og bør 
ikke være flere. 
Der bør være mulighed for kort og lang tur. 
Om det er ture hvor man starter fælles og 
derefter skiller fra, eller om det er 2 forskellige 
ture er op til turlederne som arrangerer. 
 
Økonomi kommer på næste møde. 
 



5.  Kommende aktiviteter: 
Walk and talk med turlederne 
Møde med nye medlemmer i Skive 
Kursus for bestyrelsen 
Vandrernes Dag 
Evt. skovbad i samarbejde med dit 
center 
Næste års weekendtur 

Walk&Talk. Kongenshus Kro er bestilt til ca. 20 
personer.  
Ove laver vandreturen. 
Planlægning: Birthe og Vagn (Program, 
invitation og bestiller mad) 
 
 
Nye medlemmer i Skive: Hvad kan vi gøre for 
jer? 
Marianne Ross er ved at finde lokaler 
Der 26 medlemmer i Skive kommune, heraf 20 i 
7800. Bortset fra Marianne er de alle indmeldt 
fra 2015 og frem. 
Deltagere: Birthe, Vagn, Ole og Marianne 
 
Kursus for bestyrelsen.  
Forslag 22/9 alternativt 29/9. 
Vagn kontakter Marianne Caspersen. 
 
Vandrenes Dag. 
Vagn taster det ind på hjemmesiden. 
 
Skovbad. 
Birthe arrangerer vandretur for dem. Det bliver 
ikke et DVL arrangement. 
 
Næste års weekendtur tages op på næste møde. 
 

6. Revidering af ”Forventninger til 
turlederen” 
- Se bilag (Vagn) 

Forslaget blev godkendt med Vagns rettelser. 
 
Bilaget er lagt på hjemmesiden under ”Turleder” 

7. Samkørsel 
- Se bilag (Vagn) 

Forslaget blev godkendt med Vagns rettelser + 
ønsker man at kører med, skal man ringe og 
reserverer plads. 

8. Næste mødedato 31. august 2021 kl. 18 hos Vagn med 
smørrebrød 



9. Evt. 
Bestyrelsesmiddag? 
Silkeborgafd.? 

Bestyrelsesmiddag hos Annette den 27. oktober 
2021 kl. 18. 
 
Gæsteturlederes forsikringsforhold skal 
afklares. Er de dækket af Dansk Vandrelaugs 
forsikring også hvis de ikke er medlem? 
Spørgsmålet sendes til DVLs Sekretariat. 
 
Formandsmøde 4/9 
Birthe og Svend Erik deltager 
 
Regionsmøde 25/9 
Birthe og Svend Erik deltager 
 

 


