4. april 2022
Kære turledere
Tak for jeres deltagelse i den forsinkede nytårskur i lørdags. Det blev en hyggelig dag med en adstadig gåtur
i det friske vejr og en lækker frokost og social komsammen bagefter.

Planlægningsmøde
Om en måned, tirsdag d. 3. maj kl. 19 holder vi planlægningsmøde, denne gang et fysisk ét af slagsen – for
første gang siden september.
Så jeg håber, at så mange som muligt af jer har mulighed for at deltage. Som altid tilmelder du dig via
formularen på dvl.dk/viborg/turleder, hvor du også kan skrive dine forslag til ture ind.
- Det vil være rigtig godt, hvis nogen byder ind med ture i Skive-området. Også gerne på Mors.

Drøftelse af planlægningsformen
De virtuelle møder på Skype har fungeret fint hver anden måned, og det har ikke været svært at
sammensætte program for 2 måneder ad gangen. Men tiden er nu inde til at mødes fysisk; dels for at
planlægge juli og august (og måske se lidt længe ud i fremtiden), og dels for at drøfte erfaringerne med den
korte planlægningsperiode og de virtuelle møder.
Frem mod mødet må du meget gerne overveje fordele og ulemper ved, at vi er gået over til en
planlægningsperiode på 2 måneder i stedet for ½ år – og fremlægge dine synspunkter på mødet. Du må
også gerne kommentere ordninger med Skype-møderne. Du må gerne komme med kommentarer om, hvor
let eller svært det er, at få ture på de datoer, du ønsker. Kun med (konstruktiv) kritik bliver vi hele tiden
bedre.

Bestyrelsens konstituering
Den nye bestyrelse har konstituerende møde ugen forinden planlægningsmødet. Her afklares det bl.a.,
hvem der fremover står for turkoordineringen. Indtil da er det fortsat undertegnede du kan henvende dig
til.

Dine links:
Turledersiden
Tilmelding til mødet
Planlægningskalender (med dagsorden)
På den centrale hjemmeside dvl.dk er der også en turlederside, som indeholder lidt af det samme, som
vores egen, men også noget andet. Den findes på dvl.dk/frivillig/turleder/

Mange vandrehilsner
Vagn

