
Referat af bestyrelsesmøde d. 9.5.22 

1.           Godkendelse af referat fra sidste møde 

              Godkendt 

2.            Forslag om forhøjelse af godtgørelse til turledere 

                 fra kr. 100,00 til kr. 150,00. 

                 Forslaget blev vedtaget 

3.            Forslag om medlemsmøde med Eventyrsport 

                 Forslaget blev drøftet og herefter vedtaget. 

                    DVL Horsens har lignende arrangement i denne uge og Birgitte kontakter 

                    Horsens, for at høre mere om erfaringer: afvikling, medlemsinteresse m.v.  

                    Aftalt at Birgitte herefter kontakter Eventyrsport for at høre, om det er noget, man er 

                    interesseret i at medvirke i.  

                    Emnet drøftes igen, når Birgitte har indsamlet oplysninger. Bestyrelsen foreslår, at det  

                     bliver et efterårsevent f.eks. sidst i oktober d.å., - men det afhænger naturligvis af 

                     Eventyrsport. 

4.             Status på sheltertur 

                  Der er bevilget kr. 1500,00 til leje af sheltere i forbindelse med turen til Harrild Hede.  

                     Herudover bevilges kr. 200,00 til gryde samt kr. kr. 500,00 til indkøb af madvarer til  

                     turen.  

5.             Økonomi og statistik 

                  Der udleveres statistik over gennemført aktivitet: 20 vandreture p.t med i gennemsnit            

                     21 deltagere samt generalforsamling.  

                     Økonomien gennemgået og der udleveres opgørelse over aktiviteter på kontoen, saldo       

                     pr. d.d. m.v. Når der korrigeres for vandreferie Luxembourg samt weekendtur i 

                     Kolding er saldoen kr. 31.201,95. 

6.             Medlemstal 

                  Der er pr. d.d. 131 medlemmer i afdelingen og medlemstallet er fortsat stigende. 



7.             Referat fra møde med Team Outdoor og Event 

                  Aage deltog i mødet og på forespørgsel fremførte han, at DVL Silkeborg gerne vil have  

                      udsigten ved Munkedal tilbage, en bom ved FR. d. 7s høj m.v.. 

                      Team Outdoor kunne oplyse om 3 steder, hvor der kunne bookes sheltere: 

                      Gødvad Bakke/Ungdomsskolen, Skelhøje og Stendal Plantage, Karup.  

                      Man kunne desuden oplyse, at der bliver opsat standere med høretelefoner på  

                      udvalgte steder ved Bølling Sø samt Silkeruten. Tidshorisonten kendes ikke p.t. 

                      Benyttelse af eksterne kræfter i forbindelse med turene også drøftet, når det  

                      er relevant. F.eks. i forbindelse med den planlagte tur ved Bøllingsø, hvor Museum  

                      Silkeborg kunne være en god ide. Aage kontakter museet. 

                      Team Outdoor og Event tilbyder, at vi kan benytte Trailcentret på Gl. Skovriddergård.  

                      Ikke til møder men evt. som ”madpakkehus” e.l. 

8.              Referat fra formandsmøde 

                   Aage og Henning deltog i mødet.  

                       Det årlige vandretræf afholdes i år på Bornholm og næste år i Esbjerg.  

                       Statistik over aldersfordelingen i afdelingerne udleveres. Det fremgår af det  

                       udleverede at gennemsnitsalderen i 2021 var 69 år. I 2020 var den 68 år. 

                       Friluftsrådet blev drøftet. DVL Silkeborg har medlem i rådet.  

                       Kontingentområdet blev drøftet. Der nedsattes udvalg, som skal behandle hele  

                       området.  

                       Forslag om ændring af gæsters betaling til kr. 50,00 blev nedstemt og der fortsættes      

                       med kr. 30,00. 

                       Der vil blive sendt rapport ca. hver 3 måned til afdelingerne over årsag til  

                       udmeldelse. Første rapport om ca. 1 måned.  

                       Det diskuteredes også, om alle medlemmer skal have lige adgang til at melde sig  

                       til de af afdelingernes arrangerede vandreferier. Der er delte meninger herom. 

                       Temaet for vandringer i 2023 bliver, som vedtaget på Landsmødet sidste år,                       

                       historiske vandringer og der vil i den forbindelse blive lidt ekstra indberetning. 



9.              Referat fra turledermøde og gennemgang planlægningsoversigt 

                   De aftalte ture gennemgås.  

                      Den årlige kanotur bliver i år rundt om Silkeborg.  

                      Der bevilges kr. 200,00 til leje af plads til grillaften for Silkeborg medlemmer.  

                       

10.              Hastighed på vore ture 

                   Der vil altid være delte meninger om dette emne: nogen synes, vi går for langsomt og  

                      andre synes, vi går for hurtigt.  

                      En enig bestyrelse er af den opfattelse, at hastigheden er passende på DVL Silkeborgs 

                      ture. 

11.              Status på Facebook gruppen 

                   Anne har oprettet gruppen og den er offentlig. Hun vil indlægge vores ture under  

                      begivenheder løbende.  

12.              Status på weekendtur til Kolding 

                   Toni udarbejder oversigt over økonomi. Vandringen i Strib sættes på hjemmesiden  

                      som en selvstændig tur. 

13.              Status på Luxembourg turen 

                   Forslag om at beløb til kørselsvederlag til de 4 chauffører hæves fra kr. 3600 til kr. 

                      4100 – det bevilges.  

                      Der afholdes træningsture d. 16.5 samt d. 1.6.22. Turleder i Luxembourg, Jan Jensen,  

                      er i Danmark d. 16.5.22 og deltager i træningsturen.  

                      Første træningstur bliver i Vesterskoven og anden tur i området omkring    

                      Himmelbjerget. 

14.              Næste møde 

                   Aftalt næste møde d. 29.6.22 kl. 19.00 hos Alice. Adressen er: Næsset 10, 8660  

                      Skanderborg.  Alice sørger for forplejning.         

                       



 

 

                     

 

                        

                        

 

              

 

                       

 

         

 

 

 

                     

                     

   

 

 


