
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd. 

                    
Dato: Bestyrelsesmøde den 22.02. 2022 kl.18.00 
 
Sted: Michael Rasmussen 
 
Afbud fra:  

 Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra mødet 

14.12.2021 

 

Godkendt uden kommentarer 

2. Nyt fra formanden: 
• Gule veste med logo 
 

 
 

 
 

•  
Skype møde vedrørende historiske 
vandringer. 
(Lokale idéer: Bilag fra VO) 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Jubilarer 2022  

 
 
 
 

Det er muligt at købe gule veste med DVL-logo 
til 65 kr. pr. stk. + porto. 
Alice, Aalborg, har opgaven med samlet 
bestilling. 
Vi besluttede at indkøbe 10 stk. til udlevering 
til de turledere, som ønsker det. Birthe 
bestiller. 
 
Historiske vandringer. 
Tema for DVL vandreture i 2023 vil blive 
historiske vandringer. For at afklare 
afdelingernes forventninger bliver der et 
Skype-møde 28. februar 2023 kl. 16 – 18. 
Birthe og Vagn deltager.  
Vi blev enige om at vores niveau bør være som 
ved Maritime Vandringer, hvor den enkelte 
turleder kan afgøre om deres tur har et 
historisk indhold. 
Vi anbefaler, at der ikke bliver lavet badges. 
 
Jubilarer 2022. 
25 år: Connie Thomsen 
40 år: Kirsten Abild 
50 år: Annelise Nielsen 
Birthe arrangerer blomster og diplom. 



• Aftale dokument vedrørende lån fra 

afdelingerne 

 

• Ny Landsformand 

 

 

Aftale dokument om lån. 
Vi fastholder vores nej. 
 
Der skal vælges ny formand i 2023, og der er 
derfor forslag om at en eventuel kandidat kan 
blive valgt til Styrelsen i 2022, for at få et 
minimum af erfaring. 
Umiddelbart har vi ingen kandidater. 
          

3.  Førstehjælp – Hvad gør vi – kan vi lave 

noget knap så omfattende som det der 

tilbydes nu (Svenne) 

 

Det er svært at finde deltagere som kan 
deltage i de 12 timer, som kurset varer og vi vil 
derfor foreslå, at forsøge at der bliver lavet et 
6-timers kursus, med et indhold tilpasset 
vores ønsker. 
Svenne kontakter Røde Kors, Viborg for at 
undersøge mulighederne. 

4.  Generalforsamlingen  
Dirigent 
Økonomi 
Beretning 
Opgavefordeling 
 
 
Forslag til vedtægtsændring  

Generalforsamling 8. marts 2022. 
Dirigent. Birthe spørger Ove.  
Birthe finder kandidater til frivillige poster. 
Indkøb Birthe har styr på det. 
Aase gennemgik regnskabet. 
Birthe orienterede om formandens beretning. 
 
Forslag til ændring af vedtægter for Dansk 
Vandrelaug, Viborg afdeling. 
Til beslutning på generalforsamlingen 8. marts 
2022. 
- under pkt. 4: Indkomne forslag. 
  
Nuværende vedtægter: 
https://dvl.dk/viborg/medlem/vedtaegter/ 
  
Ændringen gælder vedtægternes pkt. 6 b 
  
Formålet med ændringer er at tilpasse vores 
vedtægter til standardvedtægterne for 
afdelinger om indkaldelse af 
generalforsamling. 
  
Nuværende formulering: 
Indkaldelse sker gennem DVL’s 
medlemsblad med mindst 3 ugers varsel. 
  
Foreslået formulering: 
Indkaldelse sker gennem DVL’s 
medlemsblad, alternativt ved brev eller 
email til samtlige medlemmer udsendt via 
sekretariatet, med mindst 3 ugers 
varsel. 



  
  
Bemærk reglerne for vedtægtsændringer: 
12. Vedtægtsændringer 
Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på 
en ordinær generalforsamling. Vedtagelse kan 
kun ske med mindst to tredjedele af de afgivne 
gyldige stemmer. Ændringerne bliver først 
gyldige, hvis de herefter godkendes af Dansk 
Vandrelaugs styrelse. 
  
 
 

5. DVL Aktive i friluftsrådet Forslag til ny struktur. Vi prøvede at få 
overblik over den nye struktur.  
Ove er i dag valgt. 

6. Siden sidst 
 

• Langeland 
 
 
 
 
• Livø 
 
 
 
• Island – 2 turledere. Se budget 
 
 
 
• Medlemsmøde: den 20. eller 27.  

sep. 

 

 

 
• Maraton den 24.  sep. 

Naturskole er bestilt 
Turledere 
Den 17. sep. planlægger Esbjerg at 
lave Maraton 
 
 

 
 
Langeland 10. – 12. juni 2022 
28 tilmeldte – 12 ledige pladser. 
Der vil blive gået prøveture i den kommende 
tid. 
 
Livø 14. – 15. maj 2022. 
16 tilmeldte – 14 ledige pladser. Budget 
balancerer ved 15. 
 
Island. 
Bliver udskudt til 2023. 
Dels mangler der en turleder og det er også 
lidt sent med reserveringer. 
 
Medlemsmøde 
Eva Yde vil gerne holde foredrag om 
kystvandringer. 
Birthe kontakter Erik for at låne lokale. 
Vagn undersøger muligheden for at komme 
ind på Stationen.  
 
Marathon 2022. 
Der skal findes frivillige til at stå for det samt 
turledere. 
Det bliver taget op på næste 
planlægningsmøde den 1. marts 2022. 
Eventuelt gennemfører det som et fælles 
arrangement med Silkeborg afdeling. 



• Nytårskur 
 
 
 
 
• Vandrernes Dag 2022 
 

Nytårskur 2. april 2022.  
5 tilmeldinger 
Birthe udsender opfordring til at deltage. 
Vagn laver en kort vandretur. 
 
Vandrenes dag 18. september 2022.  
Tages op på næste planlægningsmøde. 

7.  Referat fra Skype møder vedrørende 
fastholdelse af medlemmer. 

Birthe, Vagn og Svenne orienterede om Skype-
møderne. 
Dette gav anledning til en snak om statistik, og 
muligheden for kortere ture. 

8. Næste møde 27. april 2022 kl. 18 hos Birthe. 

9. Eventuelt VandreLiv. Birthe får tilsendt 10 blade. 
Skal vi blive ved med det? 
Svenne forslog at der laves et visitkort med 
web-adressen. 
 

 


