
 

  

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2016 

referat 

 

 
Sted:              Carl Blochsgade 28, 8000 Aarhus C 

Tidspunkt:    Tirsdag en 15.marts 2016 

 

 
   
      0   Velkomst 
            Aarhus afdelingens formand Henrik Smith-Hansen bød velkommen til de 34                                        
           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 ind- 
            varslet, og gav derefter ordet til formanden. 
 
 

2 Formandens beretning 
             - se efterfølgende 
             Ingen spørgsmål, beretningen blev godkendt. 
 
 

3 Godkendelse af regnskabet v. Søren-Peter Pedersen 
             Kasserer Søren-Peter gennemgik det reviderede regnskab, som balancerer med et  
             Overskud. 
             - se efterfølgende 
 
             SPØRGSMÅL og KOMMENTARER: 
             Ivan foreslår, at regnskabet bliver offentligt tilgængeligt i mindst en uge før gene- 
             ralforsamlingen. Det er gængs praksis i mange andre foreninger. 
 
             Derefter fulgte et par opklarende spørgsmål til de konkrete poster i regnskabet:  
             Hvad betyder tilskuddet for medlems-tilvækst? Hvorfor er turene tirsdag aften og  
             onsdag budgetteret med 0 kr. i modsætning til turene mandag og torsdag? 
      
             Der gives udtryk for beundring og ros til hele regnskabet. 
   
             Regnskabet godkendes 
              



 

  

              
              

4 Indkomne forslag 
            - ingen forslag. 
 
 

5 Afdelingens fremtidige strategi 
 Vi skal afvikle førstehjælpskurser i samarbejde med Røde Kors. Alle turlederne 

tilbydes kurset. 
 Lone Bossen og Lone Christoffersen arbejder i Eurorando-regi på en landsdækkende 

10/5 dages vandretur ned gennem Jylland og til Fyn. 
 Der er planlagt en svampetur med Jan Kjærgård i Velling Skov til september 2016. 

 Vandrernes Dag den 18. September afvikles omkring Moesgaard. 

 Det er nedsat en strategi-gruppe, som skal arbejde med ideer til og implementering 
af nye tiltag i foreningen. 

 Der er planlagt medarbejder (social)dag til den 4. Sept. Og 
medarbejder(arbejds)dag til den 2. Okt.  

 
           Jens Buur supplerer med information fra den nye udviklingsgruppe, og kan fortælle  
           at vores tiltag matcher de tanker, som også ligger i styrelsen. SE SIDSTE  
           NYHEDSBREV. 
 
 

6 Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer 
            Henrik Smith-Hansen er på valg og ønsker ikke genvalg som formand. 
            Arne Rindom opstilles og vælges med applaus til formandsposten. 
 
           Lone Bossen, Vibeke Jørgensen og Henrik Smith-Hansen genopstiller til bestyrelsen. 
           Alle tre vælges. 
 
 

7 Valg af suppleanter 
            På valg er Anne Margrethe Friis og Inge Torkild-Hansen.  
            Inge Torkild-Hansen genopstiller og vælges. 
            Som ny kandidat opstilles Herluf Dose Christensen, og han vælges. 
 
 

8 Valg af revisorer 
             På valg er Birgit Loft, som ikke ønsker genvalg. 
             Som ny kandidat opstilles Søren-Peter Pedersen, og han vælges. 
 
 

9 Valg af revisor suppleant 
             Birgit Loft opstilles og vælges. 
 
 



 

  

 
10 Valg af landsmødedeltagere  

             Formanden er obligatorisk mødedeltager på landsmødet den 12. Nov. 2016. 
             Desuden vælges Henrik Smith-Hansen, Lone Bossen      
              Og Vibeke Jørgensen. 
             1. Suppleant til landsmødet er Jens Buur.                 
 
              
 
            Eventuelt 
            Alice Mortensen fra Styrelsen orienterede om styrelses arbejdet. 
 
             Alice overrakte et 50 års diplom til Henrik Smith-Hansen. Han blev medlem 
             Som 13 årig, fordi han sammen med sin familie overnattede på vandrehjem. Og der  
             Var DVL medlemskab dengang et adgangskrav. 
 
             Henrik Smith-Hansen takkede Søren-Peter Pedersen for lang og tro tjeneste som  
             Kasserer i DVL Aarhus, og Anne Margrethe for inspirerende samarbejde. Begge  
             modtog en påskønnelse fra foreningen. 
 
             Lone Bossen takkede på bestyrelsens vegne Henrik for et konstruktivt samarbejde,  
             og udtrykte stor tilfredshed med, at Henrik fortsætter med bestyrelsesarbejdet. 
             Henrik modtog også en påskønnelse fra foreningen. 
 
             Jens Marius skulle som mangeårig og enestående turleder også have modtaget en 
             påskønnelse på mødet. Han var dog ikke tilstede og blev derfor heller ikke nævnt,  
             hvilket afstedkom nogen undren. Henrik vil sørge for, at både gode ord og gave når  
             frem til Jens Marius.  
              
             Henrik slutter aftenen, takker for traktementet v. Anne Margrethe, det gode  
             fremmøde og de mange frivillige uden hvem, der ikke ville være noget DVL-  
             Aarhus. 
             
 

 

 

 

referent lone bossen 

 

 

 

 

KOMMENTAR 

Der er fra onsdagsgruppen efterfølgende oplyst, at der i år 2015 er afviklet 52 onsdagsture. At tallet 

er forskellig fra det i regnskabet anførte, kan forklares ved, at tallet i regnskabet udelukkende er 

baseret på de af turlederne indberettede antal ture. 


