Formandens beretning.
Medlemssituationen.
I perioden mellem de to generalforsamlinger har der været en del udmeldelser og en del
indmeldelser. Pr 1.3 2018 har vi 710 medlemmer, hvilket er 21 mere end på samme tid i
2017. Bag tallene gemmer sig to bevægelser: En samlet tilgang af nye på 117 og samtidig
en udmeldelse på i alt 96.
Nettotilvæksten er en positiv ting, og i bestyrelsen håber vi, at vi i 2018 har resourcer til at
iværksætte initiativer over for de nye medlemmer i Århus-afdelingen.

Afdelingens økonomi.
Hvad angår økonomien i kalenderåret 2017 henvises der til det særskilte regnskabsår. Der
er ikke gjort væsentlig indhugst i formuen.
På generalforsamlingen i 2017 blev det vedtaget, at der kunne trækkes 30.000 ud af
formuen pr. år til diverse formål, som kommer medlemmer og medarbejdere til gode
Vedtægtsudvalget gjorde os opmærksom på en uheldig formulering i ændringsforslaget.
Denne formulering gjorde det umuligt at overføre ubrugte midler til det kommende år.
Ubrugte midler skulle tilbageføres til formuen. Der kunne ikke spares op så at sige. Dette
har betydet, at bestyrelsen har måttet forberede en mindre revision af vedtægterne, sådan at
vedtægternes ordlyd er i overensstemmelse med hensigten bag det oprindelige forslag til
vedtægtsændringerne.
Fremadrettet vil lokalafdelingen have bedre muligheder for at bruge af formuen til gavn for
lokalafdelingens aktiviteter.
Der er fra styrelsen vedtaget nye principper for afdelingstilskud. For Århus-afdelingen
betyder det ca. en fordobling af det årlige tilskud (fra ca 30.000 til ca. 60.000 kr.)

Bestyrelsens arbejde 2017/18
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 10 bestyrelsesmøder .
Bestyrelsen deltog i efteråret 2016 i et kursus i bestyrelsesarbejde. Udbyttet herfra er
blandt andet omsat i nogle principper for godt bestyrelsesarbejde.
Vi har arbejdet på løbende at udvikle et årshjul med oversigt over genkommende opgaver
mm. Det revideres løbende efter behov – og er allerede nu et vigtigt redskab for arbejdet.
Som følge af vedtægtsændringerne på sidste års generalforsamling har bestyrelsen vedtaget
retningslinjer for brugen af formuen til turlederarbejdet og turudvikling. Bestyrelsen
ønsker at prioritere ture, som føjer noget mere til vandreoplevelsen I form af


noget socialt – fx. Hyttetur, “kaffe”, bål . . . . .





noget oplevelsesmæssigt, kulturelt eller naturmæssigt – fx. Særlige bykulturer, nye
landskabstyper.
noget lade-sig-gørligt – fx. En bus, som kunne hente eller bringe vandrerne til en ellers ikke
tilgængelig destination.
noget udviklingsperspektiveret – fx. Research besøg på en fjernere vandredestination .

Bestyrelsen har været repræsenteret ved det årlige landsmøde. Foruden
afdelingsformanden har følgende deltaget: Henrik Smith Hansen, Lone Christoffersen og
Merete Bavngård Terkelsen.
Ved DVLs årlige weekendmøde for kredsrepræsentanter i Friluftsrådet deltog Henrik
Smith-Hansen, Anna-Marie Buur og Steffen Spangsberg Nielsen fra Århus.
Leif Sørensen har deltaget i en workshop om turdatabaser i forbindelse med
omstillingsprocessen til den nye multisite. Odense (januar 2018)
Turledere og medarbejdere.
Der har været afholdt et halvdagsmøde for turledere og medarbejdere.(8.4.2017)
Fremmødet var fint, og der blev arbejdet med ideudvikling etc Temaer på dagen var bl.a.:
Sikkerhed på turene, kvalitetsstier, turarkiv, planlægningsmøderne, nyhedsbreve, tradition
og fornyelse i afdelingen. Flere temaerne er der fulgt op på efterfølgende.
Vi har fået nye turledere i det forløbne år:
Merete Bavngård Terkelsen,
Steffen Spangsberg Nielsen
Roald Kramer
Helle Maagaard Lund Olsen
Det lykkedes at samle et helt hold på 12 deltagere til et kursus i førstehjælp. Kurset blev
afholdt af Røde Kors, Århus, og blev afviklet over tre aftener. Godt gået.
Medarbejderudflugten gik denne gang til Lille Vildmose. Afdelingen hyrede John Simoni
(ejer af Natours) med bus. Kaffe og morgenbrød på udturen og kaffe og kage på hjemturen.
John Simoni guidede meget kyndigt to ture i moseområdet, og i Vildmosecentret så vi film
om Vildmosen. Frokosten, der bestod af diverse lokale råvarer, indtog vi på centret.
Arrangementer for afdelingens medlemmer:
Foråret 2017 blev der arrangeret en byrundtur med temaet ”hjemløse” med Inge TorkildHansen turleder .
I juli måned 2017 iværksatte afdelingen Søndags-Mols-Vandringer med Lone Bossen som
gennemgående turleder.
I december blev der traditionen tro afholdt julearrangement på Huset Trøjborg. Århus
Universitetskor underholdt. Pakkeleg var en del af arrangementet.

I forbindelse med Torsdagsturenekj er der indført en ny serviceordning. Man kan tilmelde
sig en mailliste og får så på forhånd information om hvor den næste tur starter og slutter.
På den måde behøver ,man ikke møde op på Rutebilstationen. Denne ordning er blevet en
succes, idet ….har tilmeldt sig ordningen.

Afdelingens deltagelse i samarbejdsprojekter:
Hærvejsvandring 2017
Sammen med afdelingerne Viborg, Kolding og Sønderjylland deltog Århus Afdeling i planlægning
og gennemførelse af en Hærvejsvandring fra Viborg til den dansk-tyske grænse. Anna Marie Buur,
Jens Erik Buur, Margaret Clark og Arne Rindom deltog som turledere og transportere.
Arrangementet gav et samlet overskud på ca. 12.000, hvoraf de 3.000 tilfaldt Århus-afdelingen.
Vandretræf Mols Bjerge maj 2018
Århus-afdelingen er medarrangør af årets Vandretræf i Mols Bjerge. Arbejdsgruppe blev nedsat i
november 2017. Fra Århus deltager Merete Bavngård Terkelsen, Lone Christoffersen og AnnaMarie Buur. Træffet strækker sig over 4 dage. Programmet og relevante aftaler var allerede på plads
før 1 januar.
I året 2017 har vi endvidere deltaget i Naturens Dag og Vandrernes Dag.
Besættelsesmuseet har henvendt sig med henblik på et samarbejde omkring temavandreture i Århus.

Turdatabase
Leif Sørensen har siden sommeren 2017 været aktivt engageret i udviklingen af et turarkiv (og en
turdatabase). Indtil vi kender den nye multisite og dennes muligheder, lægger Leif materialet ind i
et Dropbox-arkiv. Arkivet bliver forhåbentligt til et vigtigt aktiv for turlederne.
Når den nye multisiteløsning bliver en realitet i 2018, vil turdatabasen sandsynligvis kunne
integreres i den nye hjemmeside.

Jubilæum
25 års jubilæum:
Søren Gynther-Sørensen
Ulla Jensen
40 års jubilæum:
Tage Christensen.
Diplom fremsendes til jubilarerne fra DVL Landsorganisationen

Andet.
Det regelmæssige nyhedsbrev er sat på standby og afventer det nye multisite (den nye
hjemmeside). Udsigten til den nye hjemmeside har også betydet, at vi har valgt ikke at
omlægge vores lokale hjemmeside til Joomla-systemet, sådan som der ellers var lagt op til
som mulighed primo 2017. Heldigvis – for Joomla er dømt endeligt ude som mulighed i
forbindelse med overgangen til det nye multisite.
På bestyrelsens vegne
Arne Rindom

