
Generalforsamling Dansk Vandrelaug Viborg Afdeling 

                    
Dato:    Den 8. marts 2022 kl. 19.00    
 
Sted:     Fælleshuset Nonbo Hede, Hald Ege, 8800 Viborg 
    
 

 Dagsorden Referat 
1. Valg af Dirigent 

Valg af referent 

 

I formandens fravær på grund af sygdom, bød 
næstformanden Vagn Olsen velkommen til 
generalforsamlingen. 
 
Ove Pedersen blev valgt som dirigent og 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt i VandreLiv nr. 1-2022. 
 
Ole Schelde blev valgt som referent. 
 

2. Formandens beretning 

 

 

Vagn Olsen afgav formandens beretning, der er 
vedlagt.  
Denne blev godkendt. 
Afdelingen har i år 3 jubilarer med 50 år, 40 år 
og 25 år, der har fået blomster og et diplom. 

3.  Regnskab – Aase  Aase Honum fremlagde regnskabet for 2021, 
der er vedlagt. 
 
 

4.  Indkommende forslag Vedtægtsændring. Forslaget er vedlagt. 
Forslaget blev godkendt: 

- 25 stemte for 
- 0 stemte imod 
- 0 afstod fra at stemme 

 



5.  Fremtid: 
• Viborg afd. v. Vagn Olsen 

Orienterede om den ændrede 
planlægningsturnus, hvor vi holder 
planlægningsmøder hver 2 måned. 2 møder 
årligt afholdes fysisk og de øvrige via Skype 
 
Medlemsmøde den 20. september 2022. 
Sted: Nonbo Hede 
Emne: Kystvandringer ved Eva Yde 
 
I 2023 bliver temaet for Dansk Vandrelaug 
”Historiske vandringer”. 
Det er op til den enkelte turleder hvor meget de 
inddrager dette emne i deres ture. 
 
 

6.  Valg 
På valg er: 
Formand 

- Birthe Ambrosius 
Bestyrelsesmedlemmer 

- Vagn Olsen 
- Sven Erik Hansen 

Ikke på Valg: 
Bestyrelsesmedlemmer 

- Aase Honum 
- Annette Stenov 
- Michael Rasmussen 
- Ole Schelde 

 
Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
På valg er: 
Inge B Sørensen 
Gerda Poulsen 
 
Valg af Afdelingsrevisor 
På valg er: 
Ove Pedersen 
 
Valg af afdelingsrevisor suppleant  
På valg er: 
Niels Kristian Sørensen 
 
 
 
 
 
 

 
 
Formand 

- Sven Erik Hansen blev valgt 
Bestyrelsesmedlemmer: 

- Vagn Olsen og Birthe Ambrosius blev 
valgt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suppleanter: 

- Inge Sørensen og Gerda Poulsen blev 
genvalgt. 

 
 
 
Afdelingsrevisor: 
 

- Ove Pedersen blev genvalgt. 
 
Afdelingsrevisor suppleant: 

- Niels Kristian Sørensen ønskede ikke 
genvalg. 

- Kirsten Andersen blev valgt. 
 
 
 



Landsmøde 2022 
2 repræsentanter 
 
 
2 suppleanter 
 
 

Landsmøde 2022: 
- Annette Stenov og Birthe Ambrosius blev 

valgt. 
 
Landsmøde suppleanter: 

- Gerda Poulsen og Ove Pedersen blev 
valgt. 

7. Eventuelt                                                               
 

Vagn Olsen: Vi har i mange år haft en 
samkørsels-ordning med central opsamling i 
Viborg. Med flere turledere som ikke boede i 
Viborg, så hang opgaven på enkelte af de lokale 
turledere. Ordningen ”døde” da COVID-19 kom 
til landet. 
Vi vil gerne have dette op at stå igen, hvor dem 
der gerne vil tilbyde kørsel, kan melde sig på 
hjemmesiden med information om antal ledige 
pladser. 
Herefter kan deltagere, som ønsker at få kørsel, 
kontakte chaufføren. 
 
Dirigenten sluttede af med at rette en tak til den 
afgåede formand Birthe Ambrosius, som 
forsamlingen tilsluttede sig med at klappe.  

 


