
Generalforsamling Dansk Vandrelaug Viborg Afdeling 

                    
Dato:    Den 8. juni 2021 kl. 19.00    
 
Sted:     Fælleshuset Nonbo Hede Hald Ege 8800 Viborg 
    
 

 Dagsorden Referat 
1. Valg af Dirigent 

Valg af referent 

 

Formanden bød velkommen til 
generalforsamlingen og var glad for at se de 
mange fremmødte. Pga. Covid-19 blev mødet 
ikke startet med en sang, som vi plejer. 
 
Ove Pedersen blev valgt som dirigent og 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt i VandreLiv nr. 1-2021. 
 
Ole Schelde blev valgt som referent. 
 

2. Formandens beretning 

 

 

Birthe Ambrosius afgav formandens beretning, 
som er vedlagt.  
Denne blev godkendt. 

3.  Regnskab – Aase  Aase Honum fremlagde regnskabet, som er 
vedlagt, og fortalte om indførelsen af et fælles 
CVR-nummer i Dansk Vandrelaug. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4.  Indkommende forslag Ingen. 
 



5.  Fremtid: 
• Viborg afd. Birthe 
• Styrelsen Grethe Aagaard 

Viborg afdeling: Bestyrelsen overvejer at ændre 
proceduren for planlægning af vandreture. I dag 
planlægger Viborg afdeling for et halvt år ad 
gangen.  
Vi har i 2020 haft stor glæde af popup turene og 
dette taler for en kortere planlægningsperiode. 
Derved kommer vores folder også i spil. Disse 
tiltag vil blive drøftet på en Walk&Talk med 
turlederne i august 2021. 
Vi har fået en del nye medlemmer i Skive 
området, hvor bestyrelsen planlægger at 
afholde et kaffemøde for afdelingens 
medlemmer i Skive og omegn. 
 
Styrelsen: På grund af at Landsmøde 2020 var 
udskudt fra november 2020 til 6. juni 2021 har 
Styrelsen i de sidste 7 måneder primært haft 
fokus på at holde hverdagen kørende og ikke i 
væsentligt omfang på nye udviklingstiltag for 
Dansk Vandrelaug. 
I Frivillig- og medlemsudvalget er der et arbejde 
i gang, der undersøger, hvorfor så mange 
medlemmer melder sig ind og derefter kun 
bliver en kort tid i Dansk Vandrelaug. 
Stiudvalget udvikler bl.a. kvalitetsstierne, hvor 
der nu er 35. 
I bladet VandreLiv fylder turbeskrivelserne 
meget og derfor er det nu besluttet at 
beskrivelsen til den enkelte tur nu kun må fylde 
20 ord, for derved at få plads til flere artikler i 
bladet. 
 

6.  Valg af:  
På valg er: 
Bestyrelsesmedlemmer 
Aase Honum 
Annette Stenov 
Ole Schelde 
Ove H Pedersen 
 
Ikke på Valg: 
Formand:  
Birthe Ambrosius 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Vagn Olsen 
Svend Erik Hansen 

 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Aase Hornum, Annette Stenov og Ole Schelde 
blev genvalgt 
Ove Pedersen ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen indstillede Michael Rasmussen, som 
blev valgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
På valg er: 
Inge B Sørensen 
Gerda Poulsen 
 
Valg af Afdelingsrevisor 
På valg er: 
Kirsten Holskjær 
Valg af afdelingsrevisor suppleant  
På valg er: 
Niels Kristian Sørensen 
 
 
Valg af 2 repræsentanter til deltagelse i 
Landsmøde 
Valg af 2 suppleanter til deltagelse i 
Landsmøde. 
 
 
 
 

 
Suppleanter: 
Inge Sørensen og Gerda Poulsen blev genvalgt. 
 
 
 
Afdelingsrevisor: 
Kirsten Holskjær ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen indstillede Ove Pedersen, som blev 
valgt. 
 
Afdelingsrevisor suppleant: 
Niels Kristian Sørensen blev genvalgt. 
 
 
Landsmøde: 
Michael Rasmussen og Vagn Olsen blev valgt. 
 
Landsmøde suppleanter: 
Gerda Poulsen og Ove Pedersen blev valgt. 
 

7. Eventuelt                                                               
 

Erik Jensen nævnte, at vi i Viborg har mange 
kvalitetsstier, som bl.a. skal certificeres hvert 3 
år. 
Der er et Kvalitetssti kursus den 27. juni 2021 i 
Kolding, som han opfordrede at man deltog i. 

 


