
BERETNING 2019 

 

Medlemssituationen. 

I 2018 har der været lidt flere indmeldelser end udmeldelser.   

Pr. 31.12.2017 er der 801 medlemmer i Århus afdelingen, pr. 31.12.2018 er 

der 819 medlemmer. 173 ny indmeldte i perioden, 155 udmeldte. 

Afdelingens økonomi. 

Hvad angår økonomien i kalenderåret 2018 henvises der til det særskilte 

regnskabsår.  

De nye principper for tildeling af afdelingstilskud betyder, at vi i 2018 har 

fået tildelt 63442 kr. fra landsforeningen– ca. det dobbelte i forhold til 

tidligere. 

Vores formue pr. 31.12.2018 er 393292 kr., altså en tilvækst på 31733 kr.  

Bestyrelsen har besluttet at bruge en del af formuen til særlige 

medlemsarrangementer, herunder at yde helt eller delvist tilskud til særlige 

vandreture, som tilfører turen noget ekstra i form af noget socialt, 

oplevelsesmæssigt f.eks. kulturelt/naturmæssigt, noget lade sig gørligt, f.eks. 

bustransport eller noget udviklingsperspektiveret.  

I 2018 har vi brugt 6773 kr. til disse formål, og et netop afviklet arrangement 

i februar 2019 med foredrag og spisning beløb sig til ca. 22.000 kr.  

Der har været givet tilskud til følgende ture:  

Alken Søvind – 1280 kr. 

Vorsø – 1500kr 

Tunø – 1500 kr. 

Bus Grenå/Gjerrid – 2000 kr. 

Entre til Klosterlund Naturmuseum ved Bølling Sø – 494 kr.  

Gode ideer er velkomne.  



Bestyrelsens arbejde 2018/19 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 9 bestyrelsesmøder, og vi har i 

efteråret haft et formandsskifte, idet Arne Rindom valgte at trække sig som 

formand. 

Vi har skullet forholde os til en ny hjemmeside, hvis første fase blev sat i 

værk i september.  

I arbejdet med at få den ny hjemmeside implementeret har Ivan Steensgård 

leveret et stort arbejde, ligesom Leif Sørensen har arbejdet ihærdigt med 

den ny turdatabase, hvor han er kontaktperson til turlederne og 

turgodkender.  

Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for tildeling af tilskud til særlige 

vandreture/arrangementer, jf. ovenfor.  

Et andet nyt tiltag er foredragsarrangementerne.  

Vi har udarbejdet et velkomstbrev til nye medlemmer i Århus afdelingen og 

er i gang med at planlægge et introduktionsarrangement sidst i marts.   

Og så har vi endnu engang skullet hen over vedtægterne med en mindre 

justering, så de er i overensstemmelse med landsforeningens anbefalinger.  

De lokale regler har også fået en opdatering – og kan ses på hjemmesiden.   

Bestyrelsen har været repræsenteret ved det årlige landsmøde, hvor Henrik 

Smith Hansen, Lone Christoffersen, Merete Bavngård Terkelsen og Vibeke 

Jørgensen fra bestyrelsen deltog.  Desuden deltog Anna Marie Buur, valgt 

ved sidste års generalforsamling.  

Turledere og medarbejdere. 

Der er p.t. 37 frivillige knyttet til Århusafdelingen. Turlederne gør et stort arbejde, 

med at tilbyde og afvikle vandreture af forskellig længde og sværhedsgrad, i 2018 

med særligt fokus på maritime vandringer. Der er god tilslutning til alle ture. En stor 

tak til alle turledere – uden jer, var der ikke noget Vandrelaug.  

Ikke desto mindre er det en stadig udfordring at rekruttere nye turledere, nogle 

vælger at stoppe og kun få nye kommer til.   

Bestyrelsen valgte derfor at lægge et opslag på hjemmesiden, med opfordring til at 

melde sig som turleder.  



Leif Sørensen tager sig af vejledning til nye turledere.  

Der er kommet 4 ny turledere til i det forløbne år.  

På mandagsturene er der 8 turledere, på onsdagsturene kun 4, og torsdagsturene 

har 5 turledere. I gruppen af weekendtur ledere er der 15. Der er til hver af kategori 

af ture en koordinator og et planlægningsmøde.  

Lunterne, som er knyttet til mandagsturene, har især været udfordret, og en løsning 

skal findes i løbet af foråret. Deltagerne og bestyrelsen har lagt mange kræfter i, at 

videreføre turene. 

Det lykkedes ikke at få tilstrækkelig tilslutning til endnu et 

Førstehjælpskursus ved Røde Kors i år.  

Medarbejderudflugten for turledere gik i år til Thorsminde, hvor vi efter en 

lille vandretur i området fik en fiskemenu og derefter en interessant 

rundvisning i Strandingsmuseet.   

Arrangementer for medlemmer.  

Igen i år blev der afholdt julearrangement på Huset Trøjborg, veltilrettelagt 

af nye kræfter og Campuskoret leverede en fin optræden med julesange.  

Afdelingens deltagelse i samarbejder 

 

Friluftrådet 

Anna Marie Buur og Inge Torkild-Hansen er begge aktive i Friluftrådet, Anna 

Maria Buur indvalgt i bestyrelsen for Region Midt, og Inge Thorkild-Hansen 

som kredsobservatør for Region Østjylland.  

Region Midt, som vi hører under blev som 1 ud af 3 valgt ud som forsøgskredse, 

hvor man vil afprøve en ny struktur organiseret efter fokusgrupper, f.eks. True Skov.  

Begge har deltaget i det årlige weekendmøde for DVL-repræsentanter i Friluftrådet, 

hvor man diskuterede emner som Naturparker og adgang til naturen. Mødet foregik 

i Mariager på Lolland.  

Anna Marie deltog også i Naturmødet i Hirtshals 2018 over 5 dage, hvor man delte 

telt med Friluftrådet.  

Vandretræf Mols Bjerge maj 2018 



I samarbejde med Viborg afdelingen deltog Århus i planlægning og afvikling af et 

vellykket vandretræf i Mols Bjerge i Kristi H.- ferien med i alt 50 deltagere.  

Arrangementet strakte sig over 4 dage, med tilbud om vandreture af forskellig 

længe, overnatning på Fuglsøcentret og en koncert. Der blev et overskud på 6500 kr.  

I året 2018 deltog vi i Vandrernes Dag med 2 ture, hvor der var god 

tilslutning.  

Arne Rindom og Aase Sørensen har deltaget i workshop om projekt True 

Skov, som skal danne mønstereksempel på, hvordan bynære skove kan 

udvikles.  

Steffen Spangsberg Nielsen deltager i projekt vedr. Indretning af Trækstien 

fra Silkeborg til Kongensbro 

Ole Bendixen har en opgave med vandretur/bæredygtighed for en 

skoleklasse på Beder skole.  

 

Jubilæer 

25 år: Freddy Bjarne Knon 

           Margaret Clark              

40 år: Gregor Stenderup 

70 år: Gerda Dahlmand-Bramsen 

            Anita Nielsen 

Diplom fremsendes til jubilarerne fra DVL Landsorganisationen 

 

Tak til bestyrelsen, turledere og alle der har ydet en aktiv indsats for DVL-Århus 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Lone Christoffersen 


