
Generalforsamling Dansk Vandrelaug Silkeborg Afdeling 

 

Silkeborg 

 

Dato:  22. februar  2022 kl. 19.00 

Sted:   Medborgerhuset Lunden, 8600 Silkeborg 

 

Formand Aage Nicolaisen bød velkommen til 

generalforsamlingen og takkede på bestyrelsens 

vegne for fremmøde 

 

 

1. Valg af dirigent:  Kenni Kofod blev valgt og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt i 

VandreLiv. 

2. Valg af referent:  Alice Kjærgaard blev valgt. 

3. Valg af stemmetællere: Besluttet at disse valgtes, hvis behov opstår. 

 

4. Formandens beretning: Aage Nicolaisen afgav formandens beretning, som 

 kan læses her (link til beretning) 

  Denne blev godkendt.  



5. Regnskab:  Aage Nicolaisen gennemgik regnskab, som kan 

læses her (link til regnskab). På forespørgsel om 

model for tilskudsberegning redegjorde 

formanden for dette.  

 

 

6. Godkendelse af forslag 

til vedtægter pkt. 6.b:   Kenni Kofod redegjorde for indholdet af 

vedtægtsændringerne:  

 Nuværende formulering: 

 6. Generalforsamling 

                     Indkaldelse sker gennem DVLs medlemsblad     

med mindst 3 ugers varsel. 

 Ændringsforslag: 

 Indkaldelse sker gennem DVLs medlemsblad, 

alternativt ved brev eller e-mail til samtlige 

medlemmer udsendt via sekretariatet med 

mindst 3 ugers varsel.  

                     Forslaget blev godkendt   

  

7. Indkomne forslag:  Ingen. 

8. Forslag til fremtidigt arbejde 

og aktiviteter: Formanden fortalte om bestyrelsens planer for 

det fremtidige arbejde i DVL Silkeborg, som kan 

læses her (link til forslag om fremtidigt arbejde). 

9. Valg:  

   a. formand:  Aage Nicolaisen er valgt for 2 år 

   b. yderligere 6 medlemmer til bestyrelsen samt 2  



        suppleanter: 

       Alice Kjærgaard og Toni Schack er valgt for 2 år 

       Runa Brøchner modtager genvalg.  

       Jan Hamann modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen indstillede at Henning Sørensen       

vælges som kasserer for 2 år.  

Runa Brøchner vælges for 1 år.  

Birgitte Persson og Anna Jensen vælges for 2 år 

Inger Tholl vælges som 1 suppleant og Walther 

Schou som 2. suppleant. Begge vælges for 1 år. 

   c. Inge Marie Mastrup vælges som intern revisor 

       og Ib Christoffersen som suppleant - begge 1 år.  

d. Toni Schack og Alice Kjærgaard vælges til     

deltagelse i Landsmødet og Henning Sørensen som 

suppleant. 

 

 

 

 

10.  Eventuelt:  Drøftet vandreture med indslag, som f.eks. kunne 

være: slotte og herregårde, museer og andre 

emner, som evt. kan kombineres ind i en 

vandretur.   

 Endvidere drøftet, om det kunne være en god ide, 

at foreningen fik et nyt og mere nutidigt navn. Ikke 

mange unge ved, hvad et laug er. Der er dog delte 

meninger om, hvorvidt dette kunne være en god 

ide.  

 



 

Efter generalforsamlingens afslutning under kaffen holdt Kenni Kofod spændende 

oplæg om fremtiden ”set med DVL briller”.  

Emner han bl.a. var omkring: Vandretræf på Bornholm ultimo maj d.å.. 

              Valg af ny landsformand. 

              Udfordringerne omkring gennemsnitsalder. 

              Vidensdeling og nye turledere.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

  

 

 

 

 

 


