
Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter 
Vi fortsætter med vores målsætning om at der skal være en tur hver weekend, enten lørdag eller søndag. 

Turene vil typisk være mellem 12 og 18 km, enkelte lidt længere. Og vi vil fortsætte med gå i et rask tempo 

ligesom vi har gjort indtil nu. Og så vil vi arrangere en aftentur en gang i måneden i sommerhalvåret. 

Herudover vil vi have en lang række specialture: 

- Vi har allerede haft en natugle-tur i januar med Toni, som var en stor succes og det vil helt sikkert blive 

gentaget.  

- Vi har planlagt en sort tur op og nedad bakkerne rundt om Himmelbjerget i marts måned.  

- Vi har planlagt en weekendtur på vandrerhjem i Kolding i starten af juni. Herfra skal vi på ture i omegnen. 

Med lidt held kan vi komme over til Æbelø, men vi venter på en tilladelse.  

- Vi har planlagt en tur med overnatning i shelter på Harrild Hede i slutningen af juni. Turen vil blive 

kombineret med en vandretur på heden for alle samt en natravnetur for dem, som overnatter.  

- Vi har planlagt en vandreferie i Luxembourg i første uge af august , hvor vi overnatter i hytter på en 

campingplads og tager ud på endagsture herfra. Der er plads til 13 og der er i øjeblikket 10 tilmeldte, så hvis 

du har lyst, så er det med at få dig tilmeldt inden det er for sent. Du skal blot sende en sms til mig. 

- Måske får vi lavet en grillaften i sommerferien ligesom sidste år. 

- Vi forventer igen i år at arrangere en kanotur i juli eller august. 

Vi vil fortsætte med at samarbejde med vore naboforeninger. I øjeblikket har vi aftalt samarbejde om 2 

ture med Århus-foreningen her i foråret og 1 tur med Viborg-foreningen efter sommerferien.  

Vi er i øjeblikket 10 turledere, men der skal være mulighed for at tage en pause ind imellem. Derfor har vi 

brug for flere turledere. Er der nogen her i forsamlingen, som har lyst til at prøve, så prik en af os garvede 

folk på skulderen. Så varer det ikke længe inden du får mulighed for at lave din første tur sammen med en 

af vores erfarne turledere. Samtidig har du mulighed for at komme på turleder-kursus, så du kan lære de 

forskellige færdigheder til bunds. 

På bestyrelsesniveau vil vi fortsætte vores arbejde med at holde vores afdeling ung. Vi vil i vores 

markedsføring bestræbe os på at tiltrække medlemmer i alderen 40-65. Hvis de fleste af vore nye 

medlemmer kommer fra denne aldersgruppe, kan vi holde gennemsnitsalderen på de 65 samtidig med at vi 

andre kan tillade os at blive lidt ældre. 

Nu nævnte jeg før en lang række aktiviteter, som vi kunne tænke os i bestyrelsen, men lad mig høre om I 

måske har andre ideer, som vi skulle tage op. 

 


