
Viborg 6/10 2021 

Referat af planlægningsmøde 5/10. 2022 DVL Viborg  

Tilstede:  Annette, Birthe, Birgit, Erik, Louise, Marianne, Michael, Ove, Ole, Peder, Pernille, Svenne, Tony, 

Vagn, Jørgen, Jan 

Planlægningsprocedure: 
Ny planlægning-procedure blev gennemgået. Der planlægges for 2 måneder ad gangen; denne gang for 

januar og februar 2022. Der er mulighed for at reservere datoer længere ude i fremtiden også. 

Når en tur har været på et planlægningsmøde og efterfølgende indskrevet på hjemmesiden er den låst. 

Der afholdes planlægningsmøder 1. tirsdag i ulige måneder; fysiske planlægningsmøder 2 gange årligt – i 

maj og november – de øvrige holdes på Skype. Se plan:  

VandreLiv nr:  1  2  3  4  5  6  

Periode  Jan - feb  Marts-april  Maj-juni  Juli-august  Sept-okt  Nov- dec  

Planlægningsmøde 

1. tirsdag i:  

November  

Fysisk  

Januar  

(Virtuelt)  

Marts  

(Virtuelt)  

Maj  

(Fysisk)  

Juli 

(Virtuelt)  

September  

(Virtuelt)  

Din frist til 

indtastning af tur  
20/11  20/1  20/3  20/5  20/7  20/9  

Ordningen evalueres på mødet i november 2022. 

Penge til ture: 
Bestyrelsen har afsat 10.000 kr i 2022 til udgifter i forbindelse med ture. Det kan være til entréer, færge, 

bus, noget sødt eller skarpt. Max. 1000 kr til en tur. Når de 10.000 kr er brugt lukker kassen. Ansøges hos 

formanden. 

Ture: 
Turplanlægningen ses i vedlagte kalender. Du bedes tjekke, at datoerne for dine ture er korrekte. 

Der blev nedsat en gruppe til planlægningen af weekendturen på Langeland: Annette, Jørgen, Michael, 

Svenne og Louise. 

Der blev drøftet videreførelse af maratonen. Birthe bestiller Herberget. Tages op på mødet i maj. 

Jørgen arbejder på en vandreferie i Island. 16 deltagere, 12 dage 16-27/6, pris 13.000-15.000 kr. 

Bestyrelsen skal have et budget. Har møde 26. oktober. Skal indskrives senest 25. november for at komme i 

VandreLiv 1/2022. 

Indskrivning af ture: 
Vejledningen til indtastning af ture kan findes på turledersiden dvl.dk/viborg/medlem/turleder . 

Du har frem til 15. november til at taste ind. Ønsker du ikke at kaste dig ud i indtastningen kan du sende 

tekst og oplysninger til mig. Giv besked, når du er færdig med at indtaste en tur, så jeg kan offentliggøre 

den. 

Evt.: 
Der er onlinekurser i Outdooractive i oktober, november og december. Se hjemmesiden under Kurser. 

Kurserne er gratis, men der er begrænset deltagerantal, så vær opmærksom til tilmeldingsfrister. 

 

Mange vandrehilsner 

Vagn 

https://dvl.dk/viborg/medlem/turleder/
https://dvl.dk/kursus-type/interessekursus/

