
 

  

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2015 

referat 

 

 
Sted:              Carl Blochsgade 28, 8000 Aarhus C 

Tidspunkt:    Tirsdag en 17.marts 2015 

 

 

0:     Velkomst 

        Aarhus afdelingens formand Henrik Smith-Hansen bød velkommen til de 32  fremmødte og  

        glædede sig over det store fremmøde. 

 

1:     Valg af dirigent 

         Torben Aastrup blev foreslået som dirigent og efterfølgende valgt. 

         Torben takkede for valget og overtog herefter dirigenthvervet. 

         Torben gjorde dernæst opmærksom på, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet. 

         Derefter gav han ordet til formanden. 

 

2:     Formandens beretning 

                se efterfølgende 

 

         Ingen spørgsmål, hvorefter beretningen blev godkendt. 

 

3:     Godkendelse af regnskab 

                 se efterfølgende 
 

          Kasserer Søren-Peter Pedersen fremlægger det reviderede regnskab, som i år balancerer med  

          et lille overskud. 

      

          SPØRGSMÅL:  

 Søren Peter uddyber, hvordan aktivitets tilskudene fra hovedforeningen udregnes og tildeles 

os. 

 Obligationsbeholdningen er opstået for mange år siden, hvor investering i sådanne gav gode 

renter og mulighed for yderligere køb. I dag fungerer afkastet fra obligationerne og vores 

formue som indtægter til afdelingens daglige drift, hvilket jo bl.a. betyder, at alle deltager 

gratis på vores vandreture. 

 I den daglige drift bruges normalt ikke af den indestående kapital. 

 På spørgsmålet om, hvorvidt vi evt. skulle bruge af denne kapital, afføder det en kort 

diskussion om til hvilket formål. Til noget godt!!! Intet konklusivt.          

           Derefter godkendes regnskabet.  



 

  

           

4:      Indkomne forslag 

          Ingen 

 

 

5:      Afdelingens fremtidige strategi 

 Vi har som noget nyt og på forsøgsbasis indledt et samarbejde med Den Blå Rambla, som er 

en paraplyorganisation for idrætsaktiviter ved, i og på vand. Vi har foreløbig to vandreture i 

sensommeren i dette samarbejde. 

 Naturens Dag i samarbejde med friluftsrådet afholdes i år ved Moesgaard strand. 

 Den 20. september afvikles Vandrenes Dag med en lang vandretur i Kolind-området, og en 

kort omkring Egå Engsø. Det er i år 25 år siden Vandrenes dag blev afviklet for første gang. 

 Den 10. oktober vil DVL over hele landet tilbyde vandreture på Kløverstierne. Vi tilbyder 

denne dag vandreture på Kløverstierne i Grenå. Projektet er støttet af Nordeafonden. 

 Den fælles europæiske vandreorganisation ERA afholder et vandrestævne Eurorando i 

Skåne i september 2016. Allerede i foråret 2015, kan der ske tilmelding til dette stævne. 

Afdelingen vil over sommeren og i efteråret 2015 afklare og planlægge, hvilket ture og 

Events, vi ønsker at udbyde i den forbindelse. 

 Efter en tysk idé er der opstartet et arbejde med at certificere forskellige vandreruter/-stier 

som Kvalitets-vandre-stier/veje – efter allerede beskrevne kriterier. Kent er gået ind i dette 

arbejde, og andre interesserede opfordres til at melde sig til ham. Der kan læses mere på 

www.kvalitetssti.dk. 

 Juleafslutning er fastlagt til den 8.december 2015. Arrangementet har brug for hjælpere, og 

interesserede kan melde sig til Inge Thorkild-Hansen, tel.: 3013 6913. 

 I samarbejde med web-redaktøren, vil vi løbende udbygge vores hjemmeside, så den i videst 

muligt omfang kan synliggøre den aktivitet, der findes i vores afdeling.  

           

                   

6:      Valg af bestyrelsesmedlemmer og  suppleanter, revisor og suppleant samt 

          landsmødedeltagere 

          På valg er kasserer Søren-Peter Pedersen, Tommy Pedersen og Lisbet Hallum. 

          Søren-Peter modtager genvalg, og vælges med applaus. 

           

          Opstilles: Jens Erik Buur, Arne Rindom, Lone Christoffersen. 

 

          Generalforsamlingen vedtager at udvide bestyrelsen med1 medlem til nu 7 medlemmer,  

          hvilket er i overensstemmelse med vedtægterne.              

          Herefter vælges alle tre opstillede kandidater med applaus. 

           

         På valg er suppleant Niels Bo Rasmussen og Anne Margrethe Friis.  

         Niels Bo modtager ikke genvalg, i stedet opstilles Inge Thorkild-Hansen, som vælges. 

 

         På valg er revisor Kim L. Nielsen og revisorsuppleant Svend Krüger. 

         Begge modtager genvalg. 

         Generalforsamlingen vælger Svend Krüger som revisor 

         og Kim L. Nielsen som revisorsuppleant. 

http://www.kvalitetssti.dk/


 

  

 

         Til deltagelse i Landsmødet den 7. november 2015 vælges: 

 Henrik Smith-Hansen og Vibeke Jørgensen er faste deltagere 

 

 Lone Bossen 

 Arne Rindom 

 Jens Buur 

 

 Ivan Stengaard 1.suppleant 

 Herluf Dose Christensen  2. suppleant 

 

 

7:      Eventuelt 

         Marianne: som ny turleder i afdelingen, mangler vi tilbud om 1.hjælpskurser?  

         Vibeke svarer, at kursusafdelingen er opmærksom på dette og har planer om at afvikle 

         kurser i Jylland i løbet af efteråret 2015. 

         Andreas Blinkenberg minder os om de gode muligheder vi har for langdistancevandringer på  

         hærvejen. Her findes der herberger til overnatning, og hvis disse herberger ikke anvendes i til- 

         strækkeligt omfang, ophører støtten til dem og de lukkes. 

         Lis reklamerer for pilgimsvandring på hærvejen, hvor der stadig er ledige pladser på ruten fra  

         Hirtshals til Viborg fra den 30.maj til den 7.juni 2015. 

         Vibeke reklamerer for medarbejderkurset i Sønderborg fra den 5. til den 7. juni 2015. Kurset  

         er veltilrettelagt, koster kun 600kr og giver en enestående mulighed for at opleve det histori- 

         ske Sønderjylland. 

         Henrik takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde med en lille  

          påskønnelse. 

          Søren-Peter Pedersen tildeles et diplom for et 40-årigt langt og trofast medlemskab  

          af foreningen. 

 

        Henrik slutter aftenen og takker igen for det gode fremmøde og de mange aktive frivillige  

        uden hvem, der ikke ville være noget DVL-Aarhus. 

 

 

 

         Referent: lone bossen 


