
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afdeling 

                    
Dato: Bestyrelsesmøde 1. juni 2022 kl. 18.00         
 
Sted: Anette Stenov  
 
Afbud fra: Aase, Michael 

 Dagsorden Referat 
0. Retningslinjer for planlægning af ture Bestyrelsen drøftede forskellige punkter i 

relation til retningslinjer for planlægning af ture, 
som vil indgå i et oplæg, som Vagn og Michael 
udarbejder. 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet: 

- 27 april 2022 

 

Godkendt. 

2. Siden sidst: 

- Livø turen 

- Langeland 

 

Vagn følger op på Livø turen med henblik på 
afrapportering og regnskab. 
 
Langeland. Program er udsendt og de sidste 
detaljer skal afklares. 

3.  Nyt fra formanden: 
- Formandsmøde 
- Vandretræf 2023 
- VandreLiv - postkort  
- Opdatering af Hærvejen    

 
 

Orientering om formandsmøde udskydes til 
referat er udsendt. 
 
Vandretræf 2023 afholdes i Esbjerg. 
 
VandreLiv – postkort.  
400 kr. for 1.000 stk.  
600 kr. for 2.000 stk.  
1.000 kr. for 4.000 stk. 
Farvetryk på forside og S/H på bagside. 
 
Vagn bestiller 2000 stk. 



 
Opdatering af Hærvejen. Viborg kommune har 
igangsat et projekt for at undersøger hvorledes 
Hærvejen i Viborg kommune kan opdateres. DVL 
Viborg deltog i dag i et orienteringsmøde. 

4.  - Vandrernes dag d. 18. september 
- Maraton 24 september  
- Medlemsmøde d. 20. september      
   ved Eva Yde 
 - 90 års fødselsdag april 2023 
- samkørsel  
- førstehjælpskursus 11.            
  September – sted?   
 

Vagn finder på en tur til Vandrernes dag. 
 
Maraton 2022 er på plads og planlagt. 
 
Medlemsmøde 20. september er skrevet i bladet. 
 
90 års fødselsdag. Der er nedsat en 
planlægningsgruppe: Svenne, Birthe, Annette, 
Gerda, Erik Jensen, Ulla Worsøe og Lise Kock 
Palmgren. 
Hjælpere: Niels Pedersen og Anne Karin. 
 
Førstehjælpskursus på Vestervangs Skole, klynge 
2. 
 

5.  Samkørselsordning (forslag - Vagn) Vagn har udarbejdet et oplæg udsendt den 7. maj 
2022. 
Vi besluttede at forsøge med en Facebook gruppe, 
hvor kun medlemmer af Viborg afdeling kan få 
adgang. Ole bliver administrator. 

6-  Weekendtur 2023 (Vagn) Vagn orienterede om at holde Viborg afdelingens 
weekend tur 2023 på Fanø. Dato: 18 – 20. august 
2023. Der er reserveret 25 værelser. 
 
Vagn fremlagde et forslag til budget.  
Det blev besluttet at vi skal til Fanø i 2023. 
 

7. Næste møde dato: 16. august 2022 kl. 18 hos Vagn. 

8.  Eventuelt 
 

 

 


