Dansk Vandrelaug, Aarhus Afdeling
Referat af generalforsamling 15. marts 2022, Godsbanen (Remisen)

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Tove Christensen blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til
generalforsamlingen, og at den var lovlig.
Merete Bavngård Terkelsen og Alice Mosekjær Madsen blev valgt til referenter.
Henri Raaby Pedersen og Lea Christensen blev valgt til stemmetællere. Antal deltagere i
generalforsamlingen: 35.
2. Formandens beretning
Formand Lone Christoffersen aflagde beretning. Den indeholdt en gennemgang af medlemssituationen,
årets aktiviteter, afdelingens økonomi, medlemsarrangementer, bestyrelsens arbejde og afdelingens
frivillige.
I forhold til fastholdelse af medlemmer vil bestyrelsen inddrage turlederne og modtager gerne forslag fra
medlemmerne.
Lone gjorde opmærksom på, at vandreferien til Mols i maj er i ”Vandreliv” nu.
Der er behov for nye turledere, hvis det nuværende aktivitetsniveau for ture skal opretholdes. 3,7 % af
medlemmerne i Aarhus Afdeling er aktive turledere, mens det tilsvarende tal på landsplan er 6,5 %.
Lone Bossen er kontaktperson for nye turledere.
Næste Frivilligdag er 21. maj, hvor bl.a. fastholdelse af medlemmer er på dagsorden.
Kommentarer fra medlemmer til beretningen:
• Der findes gratis onlinekursus i app’en Outdoor Active. En gratis App med reklamer kan
downloades fra DVL’s hjemmeside. Uden reklamer kosten app’en 225 kr. pr. år. Medlemmer kan
det første år få rabat på 75 kr. Rabatkode fås på landsforeningens kontor på Kultorvet.
• Der arbejdes på et spørgeskema til medlemmerne angående transport til og fra ture.
• Foredrag er udskudt til efteråret.
• Det var en rigtig god beretning fra formanden. Den viser, hvor stort et arbejde der ydes fra nogle,
for at vi andre kan nyde godt af det.
Beretningen blev herefter godkendt.
Formandens skriftlige beretning kan ses på hjemmesiden som bilag til referatet.
3. Godkendelse af regnskabet 2021
Kasserer Jørgen Schou Iversen fremlagde regnskabet for 2021. Der var et overskud på 13.076 kr. og en
egenkapital på 460.240 kr. ultimo 2021. Bestyrelsen tilstræber, at der laves aktiviteter for medlemmerne og

for de frivillige, så der ikke akkumuleres en større formue i lokalforeningen, men derimod bruges af
formuen. I 2021 har det ikke været muligt at afholde alle planlagte aktiviteter p.gr.a. Coronarestriktioner.
Afdelingens indtægter fra Landsforeningen beregnes nu på en ny måde, som Jørgen gennemgik.
Regnskabet blev godkendt. Det kan ses på hjemmesiden som bilag til referatet.
3.a. Præsentation af budget 2022
Kasserer Jørgen Schou Iversen fremlagde budgettet for 2022. Det viser et forventet og tilstræbt underskud
på ca. 25.000 kr. Der forventes større indtægter fra Landsforeningen og større udgifter til aktiviteter, da
aktiviteten i 2021 var lav p.gr.a. Coronanedlukning.
Budgettet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Fristen for at indsende forslag til generalforsamlingen var 1. marts 2022. Formandens mailkonto gik ned 27.
februar 2022. Der blev derfor spurgt, om der var medlemmer, som inden 1. marts 2022 havde indsendt
forslag til behandling på generalforsamlingen. Det var der ikke.
4.a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
For at sikre, at alle medlemmer kan indkaldes til generalforsamling mindst 3 uger før en generalforsamling,
er Landsforeningens vedtægter korrigeret, og Aarhus Afdelings vedtægter skal som følge heraf rettes
tilsvarende.
Alle stemte for vedtægtsændringen. Ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.
Forslag til vedtægtsændringen kan ses på hjemmesiden som bilag til referatet.
5. Bestyrelsens fremtidige strategi
Formand Lone Christoffersen gennemgik bestyrelsens strategiske mål og handleplan 2022/23. De
omhandler udbud af hverdagsvandreture og weekendvandreture, rekruttering af turledere, hjemmeside,
fastholdelse af medlemmer, anvendelse af formuen til glæde og gavn for flest mulige medlemmer,
herunder frivillige. Herudover sender Lone et velkomstbrev til alle nye medlemmer. Det overvejes
endvidere at lave et kursus i Outdoor Active.
Fra medlemmerne kom følgende forslag, bemærkninger og spørgsmål:
•
•

•
•

Hvordan inspirerer man flere medlemmer til at komme til generalforsamling? Skal der være fælles
spisning? Kan medlemmerne skubbe lidt til/opfordre hinanden?
Kan vi understøtte mere fællesskab, f.eks. mere fælles transport til og fra ture?
Hidtil har turlederne styret transporten, når det ikke var muligt med offentlig transport til en
weekendtur. Flere andre modeller blev nævnt, f.eks. en sms-kæde, have hinandens telefonnumre,
en anden end turlederen som f.eks. en kørselskoordinator kan stå for at arrangere den fælles
transport eller samkørsel. Afdelingen dækker et stort område geografisk, så for at komme helt ud,
kan samkørsel være en mulighed. Bestyrelsen vil sammen med turlederne drøfte det videre.
Det er vigtigt, at vi på hverdagsturene kan bruge offentlige transportmidler og ikke skal tilmelde os
på forhånd.
Medlemmerne må gerne bidrage med input om diverse emner på hjemmesiden.

Strategiske mål og handleplan kan ses på hjemmesiden som bilag til referatet.
6. Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen blev valgt:
•
•
•

Jørgen Schou Iversen (genvalgt)
Ole Bendixen (genvalgt)
Bente Carlsen (nyvalgt)

Til suppleant blev valgt:
•
•

Herluf Dose Christensen (genvalgt)
Kirsten Hyrup (nyvalgt)

Ud af bestyrelsen træder:
•
•

Kell Nydén, bestyrelsesmedlem
Bjørn Mortensen, suppleant

7. Valg af revisor
Knud Anker Christensen blev genvalgt.
8. Valg af revisorsuppleant
Tove Christensen blev genvalgt.
9. Valg af 4 landsmødedeltagere
Landsmødet forventes afholdt 5. november 2022.
Lone Christoffersen deltager som formand automatisk i landsmødet.
Øvrige deltagere valgt:
•
•
•
•
•

Ole Bendixen
Herluf Dose Christensen
Jørgen Schou Iversen
Kell Nydén
Suppleant: Kirsten Hyrup

10. Orientering om Friluftsrådet
Hans Peter Henriksen har været med i Friluftsrådet siden oktober 2021 og orienterede om Friluftsrådet og
dets arbejde. Hans Peter deltager i det lokale friluftsråd Friluftsrådet Aarhus Bugt. Friluftsrådet er en
paraplyorganisation for ca. 80 organisationer, der har friluftsliv, natur og miljø som interesse.
Hans Peter informerede bl.a. om følgende emner/aktiviteter i Friluftsrådet:

•

•
•
•
•
•

Friluftsrådets seneste kampagne er ”Gå nye veje/Stop skilteskoven”. Man kan indberette
problemer med skilte, bomme eller andet, som begrænser lovlig færden i naturen, på hjemmesiden
gaanyeveje.dk
Der kommer et arrangement i True Skov, hvor 1. træ blev plantet for 25 år siden.
I Moesgård Vildskov slipper vi for indhegning og store græsområder.
Kongelunden
Høringssvar vedrørende byfortætning og havneudvidelse i Aarhus.
Udlodningsmidler til aktiviteter. Friluftsrådet har mange fondsmidler, som kan give tilskud til
friluftsliv.

Hans Peter omtalte en Quiz fra Friluftsrådet. Det blev forslået at få quizzen i Vandreliv.
11.
Kell Nydén informerede om en vandretur med bus til Kalk Kaminoen 28. maj 2022. Man skal gå de
smukkeste 21 af de 30 km. Der er 53 pladser. Turen arrangeres i samarbejde med Silkeborg Afdeling. Turen
kræver tilmelding og betaling på 75 kr. pr. person. På hjemmesiden orienteres om dato for åbning for
tilmelding.
Der informeredes endvidere om en pop up tur på Silkeruten den 27. marts 2022. Mere om turen fremgår af
Aarhus Afdelings hjemmeside under pop up-ture.
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: Merete Bavngård Terkelsen og Alice Mosekjær Madsen

