
Dansk Vandrelaug, Aarhus Afdeling 

Referat af generalforsamling 8. juni 2021 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Lone Bossen blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, 

og at den var lovlig. 

Annette og Kell blev valgt til stemmetællere. Antal deltagere i generalforsamlingen: 41. 

2. Formandens beretning 

Formand Lone Christoffersen aflagde beretning. Den indeholdte en gennemgang af medlemssituationen, 

aktiviteternes påvirkning af Coronarestriktioner, aftale med Google Maps, afdelingens økonomi, 

bestyrelsens arbejde, afdelingens frivillige, ny afdeling i Silkeborg og Friluftsrådet. 

 

Afdelingen har p.t. 39 frivillige, hvoraf ca. 35 er turledere. Der er brug for flere turledere, især til ture 

lørdage eller søndage. Hvis man er interesseret i at blive turleder, kan man henvende sig til en af turlederne 

eller til Lone Bossen.  

 

Formandens skriftlige beretning kan ses på hjemmesiden som bilag til referatet.  

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af regnskabet 2020 

Kasserer Jørgen Schou Iversen fremlagde regnskabet for 2020. Han pointerede, at bestyrelsen tilstræber at 

medlemstilskuddet fra landsforeningen bruges på aktiviteter for medlemmerne og de frivillige, så der ikke 

akkumuleres en større formue i lokalforeningen. 

 

Regnskabet for 2019 var påvirket af et principskifte ved registrering af indtægten fra landsforeningen. Det 

medførte en registreret ekstra indtægt på ca. 35.000 kr. Uden denne indtægt ville resultatet i 2019 have 

været et underskud på ca. 6.000 kr.  

 

En række sædvanlige udgifter har ikke været afholdt i 2020, idet aktiviteterne ikke kunne gennemføres på 

grund af Corona-restriktioner. Derved er der i 2020 opstået et overskud på 24.654 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt. Det kan ses på hjemmesiden som bilag til referatet. 

 

Budgettet for 2021 blev gennemgået. Det viser et forventet underskud på 6.200 kr. med henblik på at 

anvende noget af formuen. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

Der kom under dette punkt en række forslag til øget antal medlemmer, øget antal turledere og brug af 

afdelingens formue: 

• Foredrag 

• Aktiviteter for medlemmerne 



• Juletur med overnatning og underholdning 

• Markedsføring for at få nye medlemmer 

• Sammensætte en gruppe, der kan komme med forslag til, hvordan der kan fås flere turledere 

• Ture med eksterne turledere/naturvejledere 

• Museumsbesøg med betalt entré 

• Buskørsel i forbindelse med en tur, hvor offentlig transport ikke er mulig 

• Nursing af turlederne 

• Forsøge at headhunte nye turledere på turene 

• Potentielle nye turledere deltage i planlægningsmøderne, så de kan høre, hvordan ture 

planlægges 

Medlemmerne må gerne efterfølgende komme med yderligere forslag. 

Dirigenten konkluderede, at afdelingens økonomi ikke hindrer nye initiativer. 

4. Indkomne forslag 

Vedtægtsændringer vedrørende opløsning af afdelingen: 

Ændringerne blev vedtaget. 

 

Vedtægtsændringer som konsekvens af ny afdeling i Silkeborg: 

Ændringerne blev vedtaget. 

 

Forslag til vedtægtsændringer kan ses på hjemmesiden som bilag til referatet. 

 

5. Bestyrelsens fremtidige strategi 

Lone Christoffersen gennemgik bestyrelsens fremtidige strategi, der omfatter fokus på: 

• Bredt tilbud af vandreture i hverdage og weekender 

• Optimering af hjemmesiden 

• Anvendelse af afdelingens formue 

• Nursing af turlederne og arbejde på at få flere turledere, herunder dialog- og arbejdsmøder med 

turlederne og kursus i ViewRanger 

Medlemmerne må gerne komme med forslag hertil. Modtagne forslag udover de forslag, der fremkom 

under punkt 3: 

• For at få feedback kan turlederne have spørgeskema med til især de deltagere, der første gang er 

med på en vandretur 

• Turlederne kan søge om penge til en aktivitet/kaffe/is/andet på en tur 

• Nogle synes, at der er for mange deltagere på nogle af turene. Hvis der kommer flere turledere, 

kan der laves flere ture, så der kommer færre med på de enkelte ture. 

Strategien blev godkendt. 

6. Valg til bestyrelsen 

Til bestyrelsen blev valgt: 

• Lone Christoffersen som formand (genvalgt) 

• Merete Bavngård (genvalgt) 



• Susanne Andersen (nyvalgt) 

Til suppleant blev valgt: 

• Herluf Dose Christensen (genvalgt) 

• Bjørn Mortensen (nyvalgt) 

Ud af bestyrelsen træder: 

• Ulla Woldenhof, bestyrelsesmedlem 

• Vibeke Jørgensen, suppleant 

 

7. Valg af revisor 

Marianne Simonsen blev genvalgt. 

8. Valg af revisorsuppleant 

Tove Christensen blev genvalgt. 

9. Valg af 4 landsmødedeltagere 

Landsmødet afholdes 7. november 2021. 

Lone Christoffersen deltager som formand automatisk i landsmødet. 

Øvrige deltagere valgt: 

• Ole Bendixen 

• Kell Nydén 

• Jørgen Schou Iversen 

• Herluf Dose Christensen 

• Ingen suppleanter 

 

10.  Eventuelt 

Der kom ingen bemærkninger. 

Lone Christoffersen takkede turlederne og de øvrige frivillige for deres indsats. Herudover takkede hun 

medlemmerne for deres tillid, for deltagelse i generalforsamlingen og for et godt møde. 

Referenter: Herluf Dose Christensen og Alice Mosekjær Madsen 


