
Formandens beretning ved DVL Silkeborgs generalforsamling 22.02.22 

Det har været et forrygende år for vores nye forening.  

Vi startede med 26 stemmeberettigede ved sidste generalforsamling og nåede op på 101 medlemmer ved 

årsskiftet. Det betyder et nyt medlem hver 3. dag. Og det er fortsat i det nye år, hvor vi er oppe på 122 

medlemmer på nuværende tidspunkt. 

Det betyder at vi formodentlig har overhalet Holstebro og dermed blot er den næstmindste forening i 

Vandrelauget. 

Vi gik ud med en målsætning om at kunne tilbyde vores medlemmer en tur hver weekend hele året rundt. 

Dette er lykkedes enten ved at vi selv har arrangeret ture eller ved at vi er gået med på ture arrangeret af 

vore naboforeninger i vores nærområde. 

Vi har haft 27 arrangementer fra sidste generalforsamling og frem til årsskiftet. Der har været 21 

almindelige lørdag/søndags-ture og 2 aftenture. Desuden har vi haft en grillaften, en kanotur, vandrernes 

dag og samt et kursus i adgangsforhold for turledere og bestyrelsesmedlemmer, som Alice stod for at 

arrangere. 

Vi har været i alt 537 deltagere og vi har i alt gået 7.419 km. Det svarer til afstanden herfra til Kina. Vi har i 

gennemsnit været 21 deltagere på lørdag/søndags-turene – og i det nye år har vi været helt oppe på 31 

deltagere i gennemsnit.  

Vi har samarbejdet med vore naboforeninger om to af turene. Vandrernes dag skete i samarbejde med 

Herning/Ikast og vi har haft en tur i Jeksendalen sammen med Århus. 

Vi har været 9 turledere, som har stået for planlægningen af turene. Der skal lyde en meget stor tak for 

denne indsats. 

Vi har haft en målsætning om at være en blandingsforening af medlemmer i arbejde og medlemmer på 

pension. Det er lykkedes for os. Vi er i gennemsnit 65 år, hvor resten af DVL er 69 år. Helt nøjagtig var vi ved 

årsskiftet 51 medlemmer under 65 og 50 medlemmer over 65. Ældste medlem var 83 og yngste medlem 

43. Vi er således en af de DVL-foreninger, der har de yngste medlemmer. 

Til slut skal der lyde en tak til vore bestyrelsesmedlemmer, som alle har ydet en stor indsats og gjort det 

muligt at få sådan en forrygende opstart uden de store problemer. Alle har været konstruktive og derfor 

har det været nemt at være formand. 

 

 

 

 

 

 

 


