
Dansk Vandrelaug – Aarhusafdelingen 

 

Generalforsamling 13. marts 2018  

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 51, 8000 Aarhus C 

Tid: 19.00-22.00 

 

Referat 

 

 

Dagsorden: 

 

Velkomst 

Formanden, Arne Rindom, bød velkommen til de 29 fremmødte. 

 

1.Valg af dirigent 

Ivan Stensgaard blev foreslået som dirigent og efterfølgende valgt. Ivan takkede for valget og over-

tog herefter dirigenthvervet. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet, og at 

den var beslutningsdygtig, og gav derefter ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning 

Herefter fremlagde Arne formandens beretning. Blandt det, der blev fremhævet, var en nettotil-

gang på 21 medlemmer. 96 har udmeldt sig, og 117 har meldt sig ind. 

Det er en opgave for bestyrelsen, at tage hånd om nye medlemmer. 

Bestyrelsen har arbejdet videre med udbyttet af et kursus i bestyrelsesarbejde i 2016, herunder 

forbedret intern kommunikation. 

Arne gennemgik de vedtagne retningslinjer for brugen af formuen til turlederarbejdet og turudvik-

ling. Tre ansøgninger har foreløbigt fået bevilling i 2018 iflg. de nye retningslinjer. 

Dagdriverbandens ture hedder nu Torsdagsture. 84 har tilmeldt sig en mailliste for information om 

start- og slutsted. 

Efter en kort spørgerunde blev beretningen taget til efterretning. 

Se skriftlig beretning på hjemmesiden som bilag til referatet. 



3. Godkendelse af regnskabet 2017 

Henrik redegjorde for regnskabet, som har ligget klar siden 1. marts, og som viser et underskud på 

4.772,29 kr. Afdelingens aktiver er sammenlagt på 361.559,94 kr. mod 368.830,56 kr. sidste år, 

hvilket skyldes et kursfald og et driftstab på i alt 6895,42 kr. 

Søren Peter, revisor, beklagede at vandreturene i regnskabet fylder meget lidt i forhold til, hvor 

mange der er annonceret i bladet, og at administration fylder mere end turene. Det giver ikke et 

retvisende billede, og han ønskede en forklaring på, hvorfor alle arrangementer i bladet ikke frem-

går af regnskabet. 

Som svar viste Henrik statistikken for 2017. Der har i alt været afviklet 213 ture med i alt 5778 del-

tagere.  

Kommentar: 

Regnskabet kan kun give udtryk for de poster, hvor der er tilknyttet en indtægt eller en udgift.  

Ivan konkluderede herefter, at turstatistikken skal stå på samme side som regnskabet. Bestyrelsen 

vil fremover sikre at dette sker. 

Regnskabet blev godkendt.  

Se regnskabet for 2017 på hjemmesiden som bilag til referatet 

Henrik gennemgik kort budgettet for 2018. 

Indtægter: fra Landsforeningen modtager afdelingen 70.000 kr. Obligationsrenterne forventes at 

ligge på 5000 kr. 

Udgifterne er sat til de samme som for 2017 – herudover er der påført en udgift til førstehjælps-

pakker på 3000 kr. og 30.000 til nye aktiviteter (som led i nedbringelse af formuen). 

 

4. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  

Arne gennemgik historikken bag forslag til vedtægtsændring af § 8 ”Bestyrelsen”.  Ændringen ved-

rører brugen af formuen.  

Der skal altid henstå 80.000 i formue, hvilket svarer til 100 kr. pr medlem i afdelingen. 

Desuden er det kommet tilbage i afdelingens vedtægter, at det er generalforsamlingen, der er af-

delingens øverste myndighed, ikke landsforeningen. 

Se diverse bilag til referat af punkt 4. 

 

Der blev spurgt til, om afdelingen har en bestyrelsesansvarsforsikring. Bestyrelsen undersøger 

spørgsmålet. 

 



Ivan satte derefter forslaget til afstemning og præciserede at vedtægtsændringer kræver at 2/3 af 

de fremmødte stemmer for. 25 stemte for, og forslaget var hermed vedtaget. 

b. Andre forslag 

Ingen andre forslag. 

 

5. Bestyrelsens fremtidige strategi 

Arne gennemgik strategien for 2018-2019, hvor han satte fokus på udvalgte arbejdsområder. 

Der skal arbejdes med initiativer overfor for nye medlemmer, med rekruttering af nye turledere og 

med en ny hjemmeside for DVL og DVL’s afdelinger. 

Spørgsmål og kommentarer: 

Nye medlemmer giver udtryk for, at det kan være svært at komme ind som vandrer i en gruppe. Et 

udsagn, som Arne kunne bekræfte med de begrundelser han får fra folk, der melder sig ud. Tilslut-

ning til ideen om at der afholdes aftener for nye medlemmer.  

 

Susanne, som er turleder på Lunterne, efterlyste et forum der interesserer sig for holdets ture, og 

for indholdet i turene, som drejer sig om at give sig tid til naturoplevelser. Turlederne er ved at 

køre træt, samtidig med at gruppen vokser. Hun efterlyste anerkendelse for arbejdet, og konkret 

efterlyste hun nye turledere.  

Arne svarede, at vi hører det, og vi må finde flere.  

Ivan konkluderede herefter, at strategien for 2018 var taget til efterretning. 

 

Se den fremtidige strategi her på hjemmesiden som bilag til referatet 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Formand: Arne Rindom genopstillede som formand. Ingen andre ønskede at opstille, og Arne blev 

genvalgt med akklamation.  

Bestyrelsen: Henrik Smith-Hansen, Lone Bossen og Vibeke Jørgensen var på valg. Alle tre genop-

stillede, og ingen andre ønskede at opstille. Henrik Smith-Hansen, Lone Bossen og Vibeke Jørgen-

sen blev genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode. 

 

7. Valg af suppleanter 

To suppleanter: Herluf Dose-Christensen og Inge Torkild-Hansen. Inge Torkild-Hansen ønskede 

ikke at genopstille. Herluf Dose-Christensen genopstillede og Leif Sørensen opstillede på opfor-

dring af bestyrelsen. Begge blev valgt for en etårig periode. 



8. Valg af revisorer 

Søren-Peter Pedersen genopstillede som revisor, og blev genvalgt for en toårig periode. Svend 

Krüger fortsætter som revisor. 

 

9. Valg af revisorsuppleant 

Alice Mosekjær Madsen genopstillede som revisorsuppleant og blev genvalgt for en etårig perio-

de. 

 

10. Valg af landsmødedeltagere 

Arne deltager i landsmødet som medlem af styrelsen, ikke som formand for afdelingen. 

Der blev valgt fire landsmødedeltagere: Anna Marie Buur, Lone Christoffersen, Vibeke Jørgensen 

og Merete Bavngård Terkelsen. Desuden deltager den kommende næstformand. 

 

11. Eventuelt 

Herefter fik Steen Kobberø-Hansen, landsformand, ordet. 

Han kom først med et par forslag til at tage imod nye medlemmer på turene. Spørge hvem der er 

nye på turene, og at der bliver udpeget et par stykker, der tager sig af de nye. 

Lunterne fik en opfordring til at tage kontakt med ”De seje” i Horsens (det har de allerede). 

Han forklarede derefter hvordan det nye forhøjede afdelingstilskud er sammensat af grundbeløb 

og en række andre takster.  

Over de næste 10 år skal 4 millioner tilbageføres fra Landsforeningen til afdelingerne. Steen op-

fordrede til alle bruger pengene fornuftigt. Ordningen afprøves i en treårig periode.  

Maritime vandringer fik også omtale. De starter d. 24. marts, og Steen nævnte eksempler på Mari-

time vandringer, bl.a. en stafet langs med Nordsjællands kyster. Steen opfordrede til at alle slutter 

om projektet. 

Sidste emne var om kommunikation og den kommende hjemmeside. Det er besluttet, at bladet 

Vandreliv ikke må røres. Samtidig ønsker man at fremtidssikre kommunikationen, da der kommer 

flere yngre medlemmer til, der er vant til at bruge digitale medier.  

Alle afdelingernes hjemmesider får et ensartet udseende, og adressen på Aarhus-afdelingens side 

bliver, når den er klar, ændret til dvl.dk/aarhus.  

Turdatabasen ændres pr. 1. maj, så turene fra 1. september ligger i den ny database. Der bliver 

afholdt workshops i juni måned omkring turindtastningerne, og workshops igen i august måned 

om hvordan man lægger indhold på de nye hjemmesider. 



Obs: intet af det eksisterende opsiges, før alt nyt fungerer. 

Afslutningsvis takkede Ivan og Arne for god ro og orden og en velafviklet generalforsamling, inden 

der blev serveret ost og pølse. 

 

Referenter: Vibeke Jørgensen & Merete Bavngård Terkelsen, 23. marts 2018. 

 


