
Referat af bestyrelsesmøde d. 8.12.21 

1. Godkendelse af referat  

Referat godkendt 

2. Generalforsamling 

Generalforsamling d. 22.2.22 er korrekt indvarslet i VandreLiv 

Aftalt at Kenni Kofod er dirigent samt oplægsholder. 

Forslag om ændring af ny bestyrelse fra 5 til 7 vedtaget. 

Forslag til ændring af standardvedtægternes pkt. 6 b, således at der bliver mulighed 

for at indkalde til generalforsamling gennem DVLs medlemsblad, alternativt pr. brev 

eller e-mail med mindst 3 ugers varsel vedtaget. 

3. Medlemstal og økonomi 

Silkeborg afdelingen har pt. 93 medlemmer, hvoraf de 31 er nyindmeldte i DVL 

Afdelingen har søgt DVL om kr. 10.000,00 som lån til brug for indbetaling af deposita 

til weekendtur samt vandreferie til udlandet næste år 

4. Juletur 

Praktiske opgaver aftalt og fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne.  

5. Evaluering af kursus 

Kurset i adgangsregler for færdsel i naturen d. 25.11.21 forløb fint. Turledere m.v. fra 

DVL Silkeborg deltog, samt endvidere 5 turledere fra Viborg afdeling.  

Meget informativt kursus omkring dette udfordrende emne. Mulighed for at stille 

opklarende spørgsmål efter oplægget.  

6. Addit Skov 

Aftalt at Jan H tager kontakt til skovridderen for området Addit Skov, Ry Sønderskov 

samt Salten Langsø, for at aftale evt. møde, da Dvl Silkeborg meget gerne vil have 

tilladelse til at gå i områderne.  

7. Nye tiltag på hjemmesiden 

Runa B har været på kursus i optimering af hjemmesiden m.v.. Der er forskellige 

forslag/muligheder, som vi vil vurdere hensigtsmæssigheden af.  

8. Tilretning af indberetninger 



Der er opdaget en fejl på vor hjemmeside vedrørende indberetning af ture. Runa B 

sørger for at rette. 

9. Referat fra landsmøde 

Aage refererede fra landsmødet. Formand Steen Kobberø-Hansen genvalgt for 2 år, 

hvorefter han ikke genopstiller.  

Det blev vedtaget, at tema i 2022 skal være ”Historiske vandringer”. Dvl Silkeborg 

tilslutter sig dette emne og ser mange muligheder i vort område for gode ture. 

10.  Status på søgning ved fonde 

Der er søgt ved Friluftsrådet, Nordea samt Merrild Fonden. Endnu intet nyt.  

11.  Status vedrørende sheltertur 

Rekognoceringstur aftalt først i det nye år 

12.  Status på weekendtur til Kolding  

Turen er fastlagt til 8 – 10.6.22 og under udarbejdelse 

13.  Status på vandreferie i Luxembourg 

Turen er under udarbejdelse. Afbestillingsregler, refundering m.v. er pt. ved at blive 

undersøgt i forhold til f.eks. corona restriktioner.  

14.  Status på markedsføring 

Dvl Silkeborg bliver markedsført ved bl.a. brochure på bibliotek og medborgerhuse, 

Det Sker i Silkeborg samt opslag fra ture Facebook m.v.. 

Endvidere besluttet, at markedsføre med gratis vandretur i start af 2022. Opslag  

udarbejdes og ophænges i motionscentrene m.v.. 

15.  Dato og sted for næste bestyrelsesmøde samt turledermøde  

Bestyrelsesmøde hos Runa B d. 9.2.22 kl. 19.00. Runa sørger for forplejning.  

Turledermøde d. 6.1.22 kl. 19.00 hos Jørgen Jørgensen. 

16.  Eventuelt 

Forslag om at ændre startsted for kørselsordning fra ”Min Købmand” på 

Lyngbygade til parkeringspladsen på Jernbanevej ved banegården af forskellige 

årsager. Forholdene tjekkes lige inden endelig beslutning.  

 

 



 

 

 

 

 

 


