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Beretningen lå færdig til generalforsamlingen i marts måned, som måtte aflyses grundet 

coronasituationen. Det er hovedsagelig 2019 beretningen gælder. Der føjet lidt ind om, hvad 

der er hændt siden.  

 

MEDLEMSSITUATIONEN 

Den 12.2. skrev jeg, at vi havde haft medlemstilvækst, hvor vi i Århus afdelingen 

havde 861 medlemmer.  

Her den 23.8. er medlemstallet faldet lidt til 850, men i forhold til 31.12. 2018 er det 

dog stadig en tilvækst, idet medlemstallet dengang var 819 medlemmer.  

I 2014 var medlemstallet 735.  

 

AKTIVITETER 

I 2019 havde vi 201 aktiviteter med i alt 7031 deltagere. 

I 2018 havde vi 211 aktiviteter med i alt 6179 deltagere.  

I 2014 havde vi 209 aktiviteter med 5291 deltagere. 

Ca. 35 turledere sørger for, at der udbydes vandreture mandag – onsdag – torsdag 

og lørdag, og i sommerhalvåret tirsdag aftens ture.  

Turlederne gør et stort arbejde for at et varieret udbud af ture kan opretholdes. Stor 

tak til dem. De fortjener en hånd – og gerne en hjælpende hånd. Vi har brug for flere 

turledere, hvis det nuværende niveau skal opretholdes. Det er især til 

weekendturene, der er behov, så der også er tilbud til medlemmer, der er i arbejde.  

Medlemsarrangementer 

3 medlems arrangementer – foredrag i februar med spisning og 

efterfølgende i maj og oktober, begge med selvbetalt spisning blev afviklet 

med tilfredshed og god tilslutning.  

Rune Engelbreth i februar: Vildere vidder  



Andreas Winding, formand for ornitologisk forening i maj: Fugletræk  

Morten DD i oktober: Rewilding i Mols Bjerge 

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

med deltagelse af 38 medlemmer.  

 

AFDELINGENS ØKONOMI. 

Økonomien i Århus afdelingen er fortsat god. Jeg henviser til det særskilte regnskab, 

som revisoren vil redegøre for.  

Der arbejdes centralt på en ændring af principperne for tildeling af fremtidigt 

afdelingstilskud – og hvad det måtte betyde for Århus, må vi afvente og se forslag til 

på landsmødet i november måned.  

Rigsrevisionen har skærpet tilsynskravene til friluftsrådet, og da vi får et pænt 
tilskud derfra, kommer det også til at omfatte Dansk Vandrelaug, ikke bare centralt 
men også lokalt, idet vores regnskabssystem skulle omlægges, og fremover skal vi 
registreres under hovedafdelingens CVR nr. Det arbejdes der ihærdigt på lige nu.  
 

I 2018 brugte vi i alt 6773 kr. til vandreture med et særligt indhold. I 2019 har der 

været mindre søgning om afholdelse af udgifter til sådanne ture, hvor vi har brugt 

4723 kr. til Horsensturen med besøg i fængslet.   

Tre medlemsarrangementer med foredrag, det første med spisning har kostet i alt 

36680,-kr    

Til det første deltog 80, det næste ca. 40 og til det sidste var der 80 deltagere.    

Gode ideer er fortsat velkomne, såvel til vandreture med et særligt indhold, som til 

kommende arrangementer i øvrigt. 

 

BESTYRELSENS ARBEJDE 2019/20 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 9 bestyrelsesmøder. Og siden marts 

i år kun 2.  I efteråret stod vi med en ny situation, idet vi har måtte sige farvel 

til Leif Sørensen. Han var ikke bare næstformand, med ydede en stor indsats 



som turleder, som it-udvikler og med stiarbejde ikke kun lokalt men også på 

centralt hold. Han er savnet.  

Merete Bavngård Terkelsen blev herefter konstitueret som næstformand og 

Ulla Woldenhof indtrådte i den ledige plads som ordinært medlem af 

bestyrelsen.  

Den ny hjemmeside som blev igangsat i september 2018, har vi sammen 

med webmaster Ivan Stensgaard arbejdet videre med. Hensigten var at øge 

serviceniveauet for medlemmerne, øge informationsniveauet for ikke 

medlemmer og endelig at tilføje et arbejdsredskab for turlederne.  

Turvejledningen er blevet revideret og nyudviklet og tilpasset den 

nuværende praksis.  

Der er udsendt velkomstbrev til nye medlemmer i Århus afdelingen i det 

forløbne år og afviklet et introduktionsarrangement sidst i marts 2019. 

Tilslutningen var ikke overvældende, ca. 15 fremmødte ud af ca. 60 

inviterede, men dem der kom udtrykte tilfredshed med arrangementet.  

Et planlagt intromøde for nye medlemmer 29.3. i år aflystes p.g.a. for få 

tilmeldinger.   

Sidste år havde vi vedtægtsændringer på dagsordenen med 3 mindre 

justeringer. Vi har fået de 2 godkendt af vedtægtsudvalget – mens den tredje 

ikke er gået igennem. Vi har en forventning om, at vedtægtsudvalget vil 

godkende de samlede vedtægter med tilføjelse af en enkelt sætning, som 

standardvedtægterne foreskriver.  

Frivilligstrategi  
Foranlediget af en anmodning fra DVL’s centrale gruppe for udvikling af en 
frivilligstrategi i Dansk Vandrelaug, har vi udarbejdet en beskrivelse af 
frivilligstrategien i Århus afdelingen, som vi ser den. Den vil indgå i en samlet 
bearbejdelse af den centrale gruppe.  
 
Bestyrelsen har været repræsenteret ved det årlige landsmøde, hvor Henrik 

Smith Hansen, Lone Christoffersen og Herluf Dose Christensen fra 

bestyrelsen deltog.  Desuden deltog revisor Alice Mosekjær Madsen og Anna 

Marie Buur valgt ved sidste års generalforsamling.  

Møde vedr. nye krav til revision afholdt 29. sept.: Henrik og Alice deltog i mødet.  



 

FRIVILLIGE. 

Der er p.t. 41 frivillige knyttet til DVL, Århus afd.  

Arbejdsdag for turlederne den 13.4.2019 med orientering, erfaringsudveksling og 

dialog.   

Der blev arbejdet med aktuelle emner og nytænkning vedr. planlægningsmøderne. 

Hidtil har hver gruppe for sig planlagt deres ture – mandag – onsdag – torsdag og 

weekender. I oktober forsøgte vi os så med at samle de 4 grupper til et fælles 

planlægningsmøde. Det lykkedes at få fyldt kalenderen med hverdagsturene, mens 

der stadig var huller i weekenderne. Vi arbejder videre med denne model på 

planlægningsmødet i oktober.  

Et planlagt inspirationsmøde 18.4. og fælles planlægningsmøde 28.4.for turlederne 

måtte aflyses p.g.a. corona.  

Ideen med den nye struktur har baggrund i turledersituationen, og et ønske om at 

bruge de aktuelle ressourcer bedst muligt. Der er udfordringer i forhold til at skaffe 

nok turledere i alle grupper – sygdom, overbelastning og ja, et enkelt dødsfald. Den 

fælles turplanlægning giver mulighed for et samarbejde på tværs af grupperne. 

Udflugten for frivillige gik i september til Brunkulslejerne i Søby, hvor vi fik en 

interessant fortælling om områdets historie, herefter var der frokost i 

Brande efterfulgt af rundvisning og fortælling om gavlmalerierne.  

 

AFDELINGENS DELTAGELSE I SAMARBEJDER 
 

Friluftrådet 

Anna Marie Buur og Inge Torkild-Hansen er begge aktive i Friluftrådet. Anna Maria 
Buur, som DVL rep. I Kreds 8. (Århus, Odder og Samsø). Inge Thorkild-Hansen er 
kredsobservatør for Region Østjylland.  

Århus har været den ene af 3 forsøgskredse i implementering af ny struktur. Som 
har medført deltagelse i en hel del møder i løbet af året.  



Anne Marie Buur har også deltaget i Naturmødet i Hirtshals over 5 dage. Det er 
beskrevet i artikel i Vandre Liv.  

Aase Sørensen har sammen med Anne Marie og Inge deltaget i projektudvikling af 
True Skov. En event med formål at vise potentialet i True Skov var planlagt til den 
22.8.20, men er udskudt til 2021.  

 
Hærvejstur i samarbejde med Viborg.  
 
I et samarbejde med Viborg, deltog Århus i gennemførelsen af en hærvejstur med 
16 deltagere fra Viborg til Jelling af en uges varighed i august.  
Den samlede deltagerevaluering viste stor tilfredshed (rigtig godt/godt). 

Vandrernes Dag. 

I året 2019 deltog vi i Vandrernes Dag med 3 ture, hvor der var god 

tilslutning.  

Top Møde planlægning i samarbejde med Viborg og Ålborg.  

7 jubilarer i år.  Diplom fremsendes til jubilarerne fra DVL Landsorganisationen. 

 

Og så blev det 11. marts! 

Det betød aflysning af vandreture og andre arrangementer, forsigtig genåbning med 

tilmelding, og nu er vi så i gang igen med afstand, håndsprit og mundbind i offentlig 

transport. Det planlagte Top Møde på Himmelbjerget den 29.8 måtte aflyses.  Det 

betød også en del alternativ planlægning hjemme ved computeren, bestyrelsen har 

således kun haft to fysiske møder siden marts.  

                           

Vi får se, hvad det næste år bringer.  

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

 

På bestyrelsens vegne 

Lone Christoffersen 


