
Fremtidige strategi 2016/17. 

 

 

Der ligger allerede mange ting for i det kommende år. 

 

Der er indgået et samarbejde mellem  Dansk Røde Kors og Dansk Vandrelav om 50 

Førstehjælpskurser. Vi har planlagt at lave et kursus til den kommende vinter fredag aften/lørdag. 

Hver kursus skal være på 12 timer. 

 

Lone Bossen og Lone Christoffersen står for en bustur gennem Jylland og Fyn med besøg i alle 

afdelinger. Karavanen vil være i Aarhus den 28. august og vandretur i Mols Bjerge, se Vandreliv. 

Det hele er i forbindelse med Eurorando i Sverige i september måned.  

 

Vi har truffet aftale med naturvejleder Jan Kjærgård om en svampetur i Velling skov i september 

måned. Vi vil gerne have flere ture med personer udefra til at fortælle om de steder vi ses, kulturel 

eller historisk, for at give et større udbytte af turene. 

 

Bestyrelsen har nedsat en strategi-gruppe. Gruppen  skal arbejde på, hvor afdelingen skal gå hen 

med arrangementer i de kommende år.  Det er et langvarende arbejde. Foreløbig vil vi fremme de 

sociale aktiviteter og kommunikationen, de skal indarbejdes i turene fremover, så det bliver lidt 

mere spændende at være medlem i DVL. 

 

Der vil også blive en tur omkring Moesgård på Vandrernes dag den 18. september. 

 

Den 27. april er demonstration af fodtøj hos Eventyrsport i Silkeborg, en fodterapeut kommer og 

fortæller om betydningen af pleje og vedligeholdelse af fødder, og der vil blive lavet mad fra en 

Trangia medfølgende opskrifter. Desværre har vi fået så sent, at vi ikke har fået det med i 

Vandreliv, men vi har lagt invitationen på vores hjemmeside. 

 

Vi regner med at lave en udstyrsaften hos Spejder Sport den kommende vinter. 

 

Vi planlægger at holde en temadag d. 2. oktober og en socialdag for vores medarbejdere d. 4.9., det 

vil vi  skrive mere om i vores nyhedsbrev. 

  

Vi vil også gøre mere ud af vores PR-arbejde. Vi har et stigende medlemstal og deltager-antal på 

vores ture, tiden er med os i denne tid og det skal vi udnytte. 

Henrik Smith-Hansen 


