
Beretning 2021 
 
Det er jo dejligt at kunne samles til Generalforsamling på den gode hyggelige måde som vi ”plejer” 
på det tidspunkt hvor der er tradition for at generalforsamlingen nu høre til. 
 
Vi skal se lidt tilbage på året der gik – det var endnu et år men mange restriktioner og vi startede 
også året med en nedlukning af vores ture Peder og Bruno nåede lige at tage os en tur med på 
Sukkertoppen den 3.1 så var der stille i skovene indtil den 6. marts hvor Birgit havde en pop op tur 
til Karoline Amalies høj – siden har vi så været afsted. 
Vi har i 2021 været på 101 ture, 1962 mennesker har i alt vandret 27.003 km sammen med Viborg 
afd. - Turene der var planlagt, udgjorde i alt 1375 km. 
Hvis vi skal fremhæve noget som Corona har lært os, er det- pop op ture vi har en dygtig og aktiv 
flok turledere som når chancen bød sig hev ture op af skuffen og var klar til at komme på tur når 
der blev mulighed for det.  
Pop op ture har der været syv af i årets løb, og de er helt sikkert kommet for at blive, derfor er det 
vigtigt man bruger hjemmesiden ofte for at se hvad der sker, det kan være der pludselig ligger en 
tur som man gerne vil med på. 
31/12 2021 var vi 269 medlemmer i Viborg afdeling. Til sammenligning 31/12-2020: 277, hvilket 
tyder på en lille tilbagegang, men mellem 30 og 40 af vores medlemmer skiftede til den nye 
Silkeborg afd. Faktisk fik vi 54 ny-indmeldelser i 2021. 
 
 
2021 var året hvor DVL fik en lokal afd. i Silkeborg Så der nu er 21 afdelinger i DVL. 
Formanden i Silkeborg Aage Nicolaisen, som jo var en af Viborgs aktive turledere, tog initiativ til at 
starte en ny afdeling i Silkeborg, og derfor er det naturligt at vi lagt en del kræfter og tid i at hjælpe 
Silkeborg godt på vej. Det er et godt initiativ og sidst jeg snakkede med Aage, var der ca. 100 
medlemmer. Så god vind til dem. 
 
Vi har og har haft mange vandreture omkring Silkeborg – at der er kommet en ny forening der 
betyder ikke, at vi ikke stadig skal have vandreture i området, men vi kikkede vores medlemsliste 
igennem for at se hvor boede vores medlemmer, det er meget spredt vi dækker et store areal  
Vi faldt over der var ca. 10% af vore medlemmer der boede i Skive – og det er jo ikke der vi har 
flest ture. Vi arrangerede et møde, hvor vi inviterede skibonitterne – der kom en lille flok aktive 
medlemmer, der havde ideer og ønsker – resultatet af mødet blev at vi vil prøve at lave en 
vandretur en gang om måneden i Skive og omegn for at imødekomme dem og i håb om der er 
flere der bliver interesseret i DVL. 
 
Corona har jo også gjort vi har måtte tænke lidt anderledes Vi har lært at holde møde på Skype, 
det er en god nødløsning, men ikke godt som at møde fysisk. 
Vi måtte jo gerne mødes udendørs – så deraf opstod Walk and Talk – dog ikke som et almindeligt 
bestyrelsesmøde med en alenlang dagsorden osv. Det blev tilrettelagt som et forum til at dele 
ideer – kig på fremtiden osv. høre hvordan vi gik og havde det hver især. Og det var uden referat. 
Vi mødtes i Neckelmanns plantage til en kop kaffe, et rundstykke og en lille vandretur – vi var 
enige om at det var en god ide med en uforpligtende snak det gav nye tanker og ideer. 



Det afstedkom at vi også inviterede samtlige turledere på Walk and talk på Kongenshus Hede med 
efterfølgende frokost – noget af det der kom frem på denne tur, stifter I bekendtskab med i år, det 
er blandt andet den nye måde at planlægge vores ture på. I stedet for hvert halve år er der nu 
planlægningsmøder hver anden måned, dog er det kun de to af dem om året, der er fysiske resten 
på Skype. Det giver mulighed for både langtidsplanlægning til dem der er til det, og en kortere 
planlægningstid til dem der er til det. Det giver også større sandsynlighed for at pop op turene 
bliver set af flere fordi man forhåbentlig bruger hjemmesiden mere. 
Derfor laver vi heller ikke vores folder længere men der er mulighed for selv at printe for 2 mdr. ad 
gangen  
Bestyrelsen har været på kursus i bestyrelsesarbejde – Vi synes selvfølge vi er fantastisk dygtige, 
meen der var alligevel nogle punkter hvor vi kan udvikle os, det tager vi selvfølgelig ved. 
Og vi har haft 3 turledere på kursus i 2021 og de er godt i gang med ture allerede. 
 
Hvis vi skal lidt ned af Memory Lane: 
 
Så har vores turledere i år inviteret os med på 1375 velplanlagt kilometer, fordelt på 101 ture. 
Fordelt på dagsture formiddagstur aftenture og flerdagsture. Vi har arrangeret vandretræf i Thy, 
weekendtur til Åbenrå, Vi har været med til åbningen af Kalk- kaminoen – der for øvrigt lige er 
blevet certificeret til en kvalitetssti. Fuldmånevandring, fællestur med Horsens til Snaptun/ Hjarnø, 
og så i 2021 gik vi Maraton omkring Hald Sø hvor folk kommer langvejs fra for at gå med. 
Vores juletur var i 2021 flyttet til Undallslund Skov og var i det flotteste snelandskab. 
Og så er der jo alle de andre ture, som jeg vil kalde hverdagsture, og vi skal bestemt ikke kimse af 
hverdagen, det er der livet leves ☺ 
 
 
Fremtid: 
 
Fremtiden er jo allerede godt i gang vi er lige begyndt på 3. måned. 
Til trods for det til tider lidt sure vejr er støvlerne blevet snøret og vi er at finde ude på stierne. 
Vi øver os i den nye måde at planlægge årets gang, via Skype samt to fysiske møder. 
Det ser ud til at være et godt initiativ -Turene bliver meldt ind og Vagns arbejde med at få rette til 
og sendt videre til Vandreliv er blevet mere fordelt ☺ 
I år er der både en weekendtur til Livø og en til Langeland. 
DVL Viborg vil få en ny formand i det nye år, da jeg har valgt at trække mig fra posten. Og som 
regel siger man nye folk nye skikke. 
Vi skal også til at lægge hovederne i blød i forhold til en ny Landsformand da Steen Kobberøe er 
begyndt på sin sidste periode - så hvis der sidder nogle der evt. har lyst til at prøve kræfter med 
denne tjans eller har forslag på en der vil være god til jobbet er det med at melde ud. 
 
 
 
 
 
 


