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Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afdeling 

                    
Dato: Bestyrelsesmøde 2. november 2022 kl. 18.00         
 
Sted: Michael Rasmussen, Egelundparken 25, 8830 Tjele        
 
Afbud fra: Aase,  

 Dagsorden Referat 
1. Godkendelse af referat fra møde  

16. august 2022 

 

 

 

Godkendt 

2. Siden sidst: 

- Livø regnskab  

-  Senior folkemøde 2023 

- Weekendtur Fanø 2023, nyt budget 

 

 

 

 
Endelig Livø regnskab viser et overskud på 140 
kr.       
 
Senior folkemøde 2023 på Sønæs. Vagn og 
Birthe deltog i mødet. Næste møde er 20. juni 
2023, og vi arbejder på at DVL Viborg står med 
en stand. Birthe og Vagn holder os opdateret. 
 
Weekendtur 2023 til Fanø. Vagn gennemgik 
budget med en pris på 2250 kr. ved 40 deltagere 
og det blev godkendt. 
 

3.  Nyt fra formanden: 
- Vandretræf 2023  
- Opdatering af Hærvejen   
- Historiske vandringer 2023  
- Regionsmøde  
- Generalforsamling 2023 

o dato? 
o Bestyrelsesmedlemmer som 

er på valg? 
 

Vandretræf 2023 i Ribe v. Esbjerg afdeling. Der 
bliver 2 overnatninger. 
 
Hærvejen. Viborg kommune er fremme i skoen 
med projektet. Bl.a. er der planer om et 
besøgscenter i det gamle rådhus. Der er bl.a. 
søgt om penge til renovering af herbergerne i 
Midtbyen og Hald Ege. 
 
Historiske vandringer 2023. Emnet blev drøftet 
på turledermødet i sidste uge. Flere turledere 
gav udtryk for at de gerne ville lave T-ture.  
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Regionsmøde 17/9-22. 8 af 11 afdelinger deltog. 
Ved bordet rundt blev flere emner af fælles 
interesse berørt. 
 
Generalforsamling 2023. Foreløbig dato 21. 
marts 2023 afhængig om vi kan være i lokalerne 
Nonbo Hede. Birthe spørger Erik. 
På valg/Genvalg 
Michael/Ja 
Anette/Ja 
Aase/Nej 
Ole/Ja 
 
Det blev besluttet at vi fastholder en bestyrelse 
på 7 medlemmer, så der skal findes en 
interesseret. (Svenne) 
 

4 - Landsmøde 
- Nytårskur  
 

Landsmøde materialet blev gennemgået, og det 
var enighed om de beslutninger der skal tages 
på landsmødet. 
 
Nytårskur. Lørdag 7/1-23 kl. 11 på Nonbo Hede, 
hvis vi kan være der. 
Maden bestilles udefra/Anette.  
 

5  - Walk and Talk: outdooractive    
   for turledere 
 - 90års fødselsdag juni 2023 
 - opdatering af medlems kartotek   
  

Vagn afholder en tur 19/11 og har også 
udarbejdet et par korte videoer som bliver lagt 
på YouTube. 
 
90 års fødselsdag. Afholdes den 10. juni 2023, 
og planen er ved at være på plads. 
 
 

6   - Gennemgang af betalings 
overenskomst (MR og VO) 
- Ture generelt: for langt 

væk/antal/km penge  
Kørselsgodtgørelse?  

 

Vagn renskriver, sender ud til turlederne og 
lægger den på hjemmesiden. 
 
Vores holdning er at turlederne må lave de ture 
de vil.  

7 - Åbning af Herberget - 2023? 
- Naturens dag 2023? 
- Historisk vandring sammen med 

Herning/Ikast – Holstebro 2023? 
- Walk and Talk med Turleder 

Åbning af Herberget 
Emnet tages op på næste turleder møde. 
 
Naturens dag 2023. Den hopper vi af. 
 
Historiske vandring. De laver en tur for os og vi 
laver en tur for dem i vores områder. Svenne 
 
Walk and Talk med turleder. 
Det blev besluttet at gå videre med dette og 
afholde det næste år sensommer/tidlig efterår. 
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8 Næste møde dato og sted Næste møde 10. januar 2022 kl. 18 hos Vagn. 

9  Eventuelt 
 

Svenne. Vi har nu 257 medlemmer +43 -16. 
 
Birthe. Arbejder på en overnatningstur til 
Vitskøl Kloster, evt. med et par korte 
vandreture. 
 
  

 


