
Dansk Vandrelaug – Aarhusafdelingen 

 

Generalforsamling 19. marts 2019 

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 51, 8000 Aarhus C 

Tid: 19.00-22.00 

 

Referat 

 

 

Dagsorden: 

 

Velkomst 

Formanden Lone Christoffersen, bød velkommen til de 38 fremmødte. 

 

1.Valg af dirigent 

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

overtog 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 Lone beretningen for 2018, som indeholdt en gennemgang af 

medlemssituationen, afdelingens økonomi, bestyrelsens arbejde, turlederes og andre frivilliges 

arbejdsindsats, afdelingens indsats i samarbejdsprojekter og til slut blev de 5 jubilarer nævnt. 

D. 31.12. 2018 havde afdelingen 819 medlemmer. Siden samme dato i 2017 har 155 meldt sig ud, 

og 179 meldt sig ind. 

 

Formuen var ved årsskiftet på 393.292 kr. Samtidigt er tilskuddet til afdelingen fra landsforeningen 

steget til 63.442 kr. En del af formuen er afsat til særlige medlemsarrangementer, herunder tilskud 

til vandreture ud fra kriterier om at bl.a. tilføre turene et ekstra indhold af noget socialt eller 

oplevelsesmæssigt, som museumsbesøg, eller som et tilskud til f.eks. bustransport. I februar blev 



der afholdt et vellykket foredragsarrangement med efterfølgende spisning, som på grund af 

forskellige forhindringer ikke kunne nås i 2018. 

En ny hjemmeside og en ny turdatabase blev lanceret i efteråret. 

Der er god tilslutning til afdelingens mange ture. Årets statistik viser at der samlet set deltog 6179 i 

turene mod 5770 i 2017. Arbejdet med at rekruttere nye turledere er fortsat i fokus.  

Efter en kort spørge- og kommentarrunde, der indeholdt ros til den nye hjemmeside, blev 

beretningen taget til efterretning. 

Se skriftlig beretning på hjemmesiden som bilag til referatet. 

 

3. Godkendelse af regnskabet 2018 

Henrik redegjorde for regnskabet, som viser et overskud på 32.418,72 kr. Afdelingens aktiver er 

ved årsskiftet sammenlagt på 393.292,83 kr. Overskuddet er på trods af intentioner om at 

nedbringe formuen. 

Årets indtægter var et tilskud fra landsforeningen på 63.442 kr. og overskud fra vandretræffet på 

6.585 kr. og obligationsrenter på 5.190 kr. 

Der blev stillet spørgsmål til det forøgede tilskud fra landsforeningen. Alice Mortensen fra DVL’s 

Styrelse forklarede principperne for tildelingen. Afdelingen får 256 kr. pr. aktivitet, dvs. pr. 

vandretur. Som aktivitet tæller alt hvad der bliver lagt ud på hjemmesiden og/eller offentliggjort i 

VandreLiv. Grundbeløbet er på 10.000 kr, og afdelingen får 60 kr. for hvert medlem, hvor der sker 

en medlemsstigning, og desuden 5 kr. pr. medlem. 

Et spørgsmål om overskuddet fra vandretræffet blev besvaret med at det er ikke hensigten at det 

skal give overskud, men hvad budgettet må tage højde for.  

Ivan kunne herefter konkludere, at regnskabet var godkendt.  

 

4. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  

Herluf gennemgik tre forslag til vedtægtsændringer, som hver især kom til afstemning. Der er tale 

om tilpasninger til DVL´s standardvedtægter. 

1. Foreningen kan opløses ved flertal (I standardvedtægten står 2/3 af de afgivne stemmer) 

2. Vi mangler følgende bestemmelse: 6 g. Ved skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer og 

landsmødedeltagere skal stemmesedlen for at være gyldig udfyldes med navnene på det 

antal kandidater, som skal vælges. 

3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske pr. e-mail 



De tre afstemninger foregik ved håndsoprækning, og Ivan konkluderede om dem alle, at der var et 

kvalificeret flertal for vedtægtsændringerne. 

Ændringerne bliver indarbejdet i vedtægterne, som efterfølgende sendes til godkendelse i DVL´s 

styrelse. 

b. Andre forslag 

Ingen andre forslag. 

Efterfølgende kommentar til vedtægtsændringen om, at foreningen kan opløses ved flertal: i 

andre foreninger kræves to ekstraordinære generalforsamlinger for, at det kan ske.  

Alice Mortensen tager forslaget op som medlem af DVL’s Styrelse. 

 

5. Bestyrelsens strategi og opgaver for 2019-2010 

Lone fremlagde strategi og arbejdsopgaver for den kommende periode.  

Et nyt tiltag som bestyrelsen skal gøre erfaring med er et introduktionsmøde for nye medlemmer, 

som bliver afholdt i marts måned. 

Flere foredragsarrangementer er i vente, og bestyrelsen vil opfordre til at medlemmer melder sig 

både til foredragene men også andre arrangementer som medarrangører. 

Den ny hjemmeside –hvilke informationer skal der være? 

Samarbejdet med Viborgafdelingen fortsætter med en uges vandring på Hærvejen i august måned. 

Blandt kommentarerne var der ros for aktiviteten for nye medlemmer.  

 

Ivan konkluderede herefter, at strategien for 2019-2020 var taget til efterretning. 

 

Se den samlede fremtidige strategi her på hjemmesiden som bilag til referatet 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Formand: Lone Christoffersen opstillede som formand. Ingen andre ønskede at opstille, og Lone 

blev valgt med applaus.  

Bestyrelsen: Leif Sørensen og Merete Bavngård Terkelsen var på valg. Begge genopstillede, og 

ingen andre ønskede at opstille. Begge blev genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode. 

 

7. Valg af suppleanter 



To suppleanter: Herluf Dose Christensen og Leif Sørensen. Leif Sørensen indtrådte i bestyrelsen i 

2018. Herluf Dose Christensen genopstillede og Ulla Woldenhof opstillede på opfordring af 

bestyrelsen. Begge blev valgt for en etårig periode. 

 

8. Valg af revisorer 

Svend Krüger ønskede ikke at fortsætte som revisor. Som ny revisor blev Alice Mosekjær Madsen 

valgt for en toårig periode.  

 

9. Valg af revisorsuppleant 

Knud A. Christensen opstillede som revisorsuppleant og blev valgt for en etårig periode. 

 

10. Valg af landsmødedeltagere 

Lone Christoffersen deltager i landsmødet som formand for afdelingen. 

Der blev herudover valgt fire landsmødedeltagere: Anna Marie Buur, Henrik Smith-Hansen, Herluf 

Dose Christensen og Alice Mosekjær Madsen. Som suppleanter blev Ivan Steensgaard og Maiken 

Knudsen valgt.  

 

11. Eventuelt 

Lone Christoffersen fik stor tak for at være trådt til som og for sin indsats som ny formand 

Afslutningsvis takkede Ivan for god ro og orden under generalforsamlingen, inden der blev åbnet 

for buffeten. 

 

Referenter: Herluf Dose Christensen og Merete Bavngård Terkelsen, 25. marts 2019 

 


