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Medlemssituationen 

Medlemstallet i Århus afd. Er nu 1.6.21 -  822. 

Den 23.8. 2020: 850 medlemmer. 

31.12. 2018: 819 medlemmer.  

-------------------------- 

12 har haft jubilæum med deres medlemskab i 2020. De har fået tilsendt diplom. 

 

Årets aktiviteter – vandreture – aug. 20 – juni 21 

Siden vi mødtes til generalforsamling i august sidste år, har coronaen præget verden og også 

Dansk Vandrelaug. 

I efteråret måtte vi begrænse deltagerantallet på vandreturene, for helt at lukke ned i vinter.  

Årets temature: Med DVL PÅ TOPPEN var også mærket af mange aflysninger. Men der blev trods 

alt gennemført 523 ture med ca. 10.000 deltagere.  

Med gradvis genåbning er vi nu godt i gang igen. Mange har været ude at vandre på egen hånd 

uden turleder og hver for sig.  

Vandring i naturen er blevet populært, hvad også en hel del presseomtale har vidnet om.  

Landsforeningen DVL har det seneste år arbejdet med at gøre vandreture synlige på diverse 

platforme. 

 I foråret indgik DVL i et samarbejde med Google, så vandreture nu kan søges på Google Maps. Der 

ligger 298 ture og kortet er besøgt af ca. 7000 brugere.  

Også det gav presseomtale.  

Lokalt viste DR i vinter et lille indslag med Aase Sørensen, som fortalte om vandreture i 

Århusområdet.  

Og Jyllands-Posten havde en fin artikel 22. april, hvor Anna Marie Buur fortalte om vandring.   

Som noget nyt i DVL har vi skullet at lære at håndtere tilmeldingssystemet, for at kunne holde styr 

på deltagerantallet på turene, men også for at kunne foretage smitteopsporing. 

Det har giver ekstra arbejde især til turgodkender, men også til turledere.  

For medlemmerne, der ønskede at komme på tur, har det givet anledning til frustrationer. Nogle 

var hurtige til at tilmelde, andre kom for sent. Der har været rift om pladserne.  



Turlederne har også skullet forholde sig til diverse vejledninger om afvikling af turene efter 

gældende retningslinjer.  

Trods udfordringerne har Aarhus afd. I 2020 gennemført i alt 195 vandreture. 

Det er turene på hverdage der topper med i alt 174.  

Det samlede deltagerantal var 3794 i 2020. 

 

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

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

I foråret 2021 har vi efter genåbning haft 63 vandreture, heraf 8 i weekender med 1210 deltagere. 

(1.3. åben for 25) 

Afdelingens økonomi. 

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

kassereren vil redegøre for.  

En ændring af principperne for tildeling af afdelingstilskud blev vedtaget 6. juni på landsmødet. 

Det vil for Århus afdelingen betyde ca. 1000 kr. mere i tilskud fra hovedforeningen om året.  

De reducerede aktiviteter i 2020 har naturligvis medført et lavere udgiftsniveau generelt. Der er 

især de manglende foredragsarrangementer med forplejning, der har bidraget væsentligt til en 

noget bedre økonomi, end vi havde forventet.   

 

Medlemsarrangementer  

Det blev der ikke meget af i 2020. 

Ingen foredrag og ikke noget julearrangement. Det håber vi bliver bedre i 2021 – og fremover.  

 

Bestyrelsens arbejde 2020/21 

Siden sidste generalforsamling i august har vi haft 7 bestyrelsesmøder.  

Flere af dem har vi måttet lære os at afvikle via Skype.  

Ved sidste generalforsamling fik vi 3 nye medlemmer i bestyrelsen.  

Jørgen Schou Iversen, som tiltrådte som ny kasserer. 

Kell Nydén som har påtaget sig hvervet som ny webmaster. 

Og Ole Bendixen, som gerne klarer kalenderhåndteringen ved turplanlægningsmøder.  



Merete Bavngård Terkelsen fortsatte som næstformand.  

Vibeke Jørgensen blev valgt som suppleant til Styrelsen ved landsmødet sidste år og trådte senere 

ind som fuldgyldigt medlem indtil 6.6.2021. 

 

Emner der har været diskuteret på bestyrelsesmøderne: 

Med ny webmaster fandt bestyrelsen anledning til at gennemgå hjemmesiden. Vi fik ryddet op i 

uaktuelle emner og fik foretaget nogle justeringer, som gerne skulle lette overblikket.  

Rigsrevisionens skærpede sidste år tilsynskravet til friluftrådet, hvor DVL får et pænt tilskud fra. 

Det affødte en diskussion om lokalafdelingernes registrering under fælles CVR nr. med 

hovedafdelingen. Det er en sag, der fortsat arbejdes med.  Jørgen og jeg deltog i et Skype møde 

7.11.20, hvor vi blev orienteret om de praktiske udfordringer. Det væsentligt er at Friluftrådet ikke 

p.t. stiller krav om fælles CVR-nr, for at modtage tilskud. Men på sigt vil det nok komme. 

 

Kommentarer til ny model for afdelingstilskud, som blev vedtaget ved landsmødet 6.6.21 

Kommentarer til landsforeningens økonomisk strategi som blev fremlagt ved landsmødet 6.621.  

Kommentarer til Lokalafdelingernes rolle i landsforeningen, som en arbejdsgruppe kommer med 

oplæg til på formandsmødet i sept. 21.  

Kurser lokalt 

Førstehjælpskursus blev afholdt den 8. september med 8 deltagere. 

Et planlagt ViewRanger kursus måtte udskydes p.g.a. corona. Det forventes nu afholdt den 14.11.  

Der har været stor interesse for kurset.  

 

Deltagelse i møder på landsplan:  

Landsmøde som skulle være afholdt i november blev udsat til 6.6. Delegerede valgt ved sidste GF 

deltog: Jørgen Schou Iversen, Ole Bendixen, Herluf Dose Christensen og jeg.  

Formandsmøde som normalt ligger i maj er udsat til 4.9. 

Regionsmøde den 13.3. udsat til 29.9. 

 

Frivillige. 

Der er p.t. 39 frivillige knyttet til DVL, Århus afd.  

Ca. 35 af dem er turledere, som sørger for, at der kan udbydes vandreture mandag- onsdag- 

torsdag og lørdag og i sommerhalvåret tirsdag aften.  



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 de medlemmer, der er i 

arbejde.  

Nogle turledere har grundet corona valgt at holde pause. Jeg håber de vender tilbage, når 

situationen normaliseres.  

Det samlede antal frivillige på landsplan udgør 6,5% af antal medlemmer. 

En målsætning er at nå op på 7%, idet det anses for at være bæredygtigt i forhold til 

medlemsmassen.  

For at opfylde den målsætning i Aarhus afdelingen mangler vi 17 frivillige. 

Overvejer man at blive turleder, kan man kontakte en af turlederne og høre hvordan.   

Vi har desuden en kontaktperson for nye turleder. Det er Lone Bossen 

 

Det årlige dialogmøde med turlederne måtte desværre også dette forår aflyses. Vi forventer at 

kunne gennemføre det igen til foråret 2022. 

Planlægningsmødet i okt. 2020 blev gennemført, dog kun for weekendture og tirsdagsture. 

Planlægningsmødet i april 2021 blev gennemført digitalt.  

 

Deltagelse i kurser:  

Turlederkursus i sept.20: Kell Nydén, Hans Peter Henriksen, Tove Christensen 

ViewRangerkursus i sept. 20: Kell Nydén, Benedikte Andersen 

Redigeringskursus i nov.20: Kell Nydén, Herluf Dose Christensen og Lone Christoffersen. 

 

I Silkeborg er der kommet en ny afdeling af DVL.  

De havde stiftende generalforsamling den 25. maj 2021 

Omfatter de postnumre der hører under Silkeborg kommune. Det betyder at Århus afdelingens 

medlemmer som er bosiddende i Silkeborg kommune kan forventes overflyttet til Silkeborg afd. Det 

drejer sig om ca. 50 medlemmer.  



Turledere i den ny Silkeborgafdeling er interesseret i et samarbejde med turledere fra 

naboafdelingerne.  

Friluftrådet 

Anna Marie Buur har siddet i Friluftrådets bestyrelse lokalt indtil 26. maj. Hun har ikke ønsket at 
fortsætte.  

DVL Århus har således ikke længere en repræsentant i Friluftrådet lokalt. Jeg kan kun opfordre til, 
at andre her vil melde sig på banen til at deltage i Friluftrådets arbejde.  

Anna Marie Buur har bl.a. været optaget af rewilding projektet i Marselisborg skovene.  

Friluftrådet støtter med 5 mill. oprettelse af Rekreative Netværk, hvor DVL også er involveret.  

Det var året der gik.  
 

                           

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

 

 

På bestyrelsens vegne 

Lone Christoffersen 

Formand 

DVL, Aarhus afd.   


