
Dansk Vandrelaug - Aarhusafdelingen 

 

Generalforsamling 25. august 2020 

Sted: Vandrehjemmet Risskov, Marienlundsvej 10 , 8240 Risskov 

Tid: 19.00 - 22.00 

 

Referat 

 

Dagsorden: 

Velkomst 

Formand Lone Christoffersen, bød velkommen til de 36 fremmødte til en genindkaldt generalforsamling. 

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 trods udsættelsen foregår i 

overensstemmelse med vedtægterne, da udsættelsen pga. corona anses for force majeure. At 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med 3 ugers varsel gennem VandreLiv , og at den var 

beslutningsdygtig. Ivan gav derefter ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning 

Herefter fremlagde Lone beretningen for 2019, som indeholdt en gennemgang af medlemssituationen, 

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

indsats i samarbejdsprojekter.  

I tilknytningen til beretningen blev det nævnt, at der er ca 35 turledere ud af afdelingens ca. 41 frivillige, og 

at arrangementet i True Skov er udsat til 2021. 

Se skriftlig beretning på hjemmesiden som bilag til referatet. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af regnskabet 2019 

Revisor Alice Mosekjær Madsen gennemgik regnskabet, som viser et overskud for 2019 på kr. 29.216. 

Overskuddet er fremkommet ved at det forventede afdelingstilskud fra Landsforeningen for 2019 er 



indregnet i regnskabet som tilgodehavende, i modsætning til tidligere hvor tilskuddet blev indregnet ud fra 

kontantprincippet. 

 Afdelingens aktiver er ved årsskiftet opgjort til kr. 422.509. 

Se regnskab på hjemmesiden som bilag til referatet. 

Afdelingen arbejder kontinuerligt på at lade formuen komme så mange medlemmer til gode som muligt. 

F.eks. ved vandreture med museumsbesøg, medlemsarrangementer med spisning og foredrag, 

bustransport til vandreture til vanskeligt tilgængelige steder. Forslag modtages gerne.  

Efterfølgende spørgsmål drejede sig om, hvorfor afdelingens egenkapital er så stor, som den er.  Blandt 

andet har pengene igennem flere år været bundet, så det var begrænset, hvad afdelingen måtte bruge 

uden at spørge Styrelsen først. Det kan afdelingen nu.  

Der skal altid stå 80.000 kr på afdelingens konto. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Budget 

Formanden fremlagde statistik over gennemførte ture. Der er en stigning i deltagere på mandags-, onsdags- 

og torsdagsture, men ikke på weekendture, hvilket afspejler manglen på turledere. 

Herefter fremlagde formanden budgettet for 2020, udfærdiget af kasserer Henrik Schmidt-Hansen. Der 

blev gjort opmærksom på, at afdelingens tilskud forventes gradvist nedsat over de kommende år, idet der 

centralt arbejdes på ny model for tildeling af afdelingstilskud. 

Se statistik og budget som bilag til referatet. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

6. Bestyrelsens strategi og opgaver for 2020-2021 

Formanden gennemgik strategien. 

• Førstehjælpskursus den 8. september - der er stadig ledige pladser. 

• Fokus på rekruttering af turledere. 

• Fokus på hjemmeside. Afdelingen søger en ny webmaster senest 1. januar - se opslag på 

hjemmesiden. 



• Fokus på at afdelingens kapital bruges til gavn og glæde for medlemmerne. 

Bestyrelsen har arbejdet for at gøre foreningens hjemmeside DVL Aarhus så god og informativ som muligt. 

Der er ikke ressourcer til et nyhedsbrev, og desuden kan hjemmesiden hurtigt opdateres, hvis der er 

ændringer til enkelte ture.  Medlemmerne opfordres derfor til at bruge hjemmesiden, hvor alle aktiviteter i 

afdelingen vil være at finde nu og fremover. 

En kommentar til strategien og brugen af afdelingens midler viste, at man hellere så vandremuligheder end 

bespisning.  Der blev desuden gjort opmærksom på, at turlederne i disse Corona-tider kan søge om fælles 

bustransport, som erstatning for samkørsel. 

Se strategi på hjemmesiden som bilag til referatet. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Lone Bossen, Henrik Schmidt-Hansen, Vibeke Jørgensen udtræder af bestyrelsen. 

I stedet blev Kell Nydén, Ole Bendixen og Jørgen Schou Iversen valgt som nye medlemmer. 

Valg af suppleanter: 

Herluf Dose Christensen blev genvalgt og Vibeke Jørgensen valgt for 1 år. 

 

8. Valg af revisorer 

Søren-Peter Pedersen ønsker ikke at fortsætte og Alice Mosekjær forventer, at hun efter ny bestyrelses 

konstituering ikke kan fortsætte. 

Knud A. Christensen blev valgt som revisor for to år, og Marianne Simonsen i den resterende periode for 

Alice Mosekjær. 

 

9. Valg af revisorsuppleant 

Tove Christensen blev valgt for 1 år. 

 

10. Valg af landsmødedeltagere 

Lone Christoffersen deltager som formand for afdelingen. Derudover blev valgt: Kell Nydén, Jørgen Schou 

Iversen, Ole Bendixen, Ulla Woldenhof som deltagere i landsmødet d. 7. november. 

Suppleant: Herluf Dose Christensen 



 

11. Eventuelt 

Der blev udtrykt undren over, at regnskab mv. ikke var printet ud og omdelt til alle deltagere. Årsagen til 

dette er coronasituationen. Ivan Stensgaard gjorde opmærksom på, at materialet har været tilgængeligt på 

hjemmesiden i flere uger. 

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, revisorer og webmaster for deres store indsats 

for foreningen.  

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. 

 

Referenter: Merete Bavngaard Terkelsen og Ulla Woldenhof, 25. august 2020 

 


