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Medlemssituationen 

Medlemstallet i Aarhus afd. Er 19.1. 2022 - 807 

Medlemstallet i Aarhus er siden 2016 steget fra 796 til 893 i 2019 og nu altså faldet igen.  

1.6.2021 - 822.    

31.12. 2020: 851 medlemmer.    

31.12. 2018: 860 medlemmer.  

Det har været en generel udvikling på landsplan, at vi har mistet medlemmer. For Aarhus er det 

2% i 2021 svarende til 14 medlemmer. Vi skal så nok også lige huske, at nogle medlemmer forlod 

os for at melde sig ind i den nye afdeling i Silkeborg.  

 

Årets aktiviteter – vandreture  

Da vi mødtes til en forsinket generalforsamling i juni sidste år, var vi sluppet af med 

tilmeldingssystemet som blev nødvendigt p.g.a. coronasmitten. Lidt efter lidt kom flere med på 

vore vandreture. Men generelt kan vi se, at der indtil for nylig har været lidt færre deltagere. 

Måske har den stigende popularitet for vandreture under coronaen med flere konkurrenter om 

udbuddet også spillet en rolle.  

Vandrernes dag, den 3. lørdag i september blev ikke den store succes for Aarhus afd. Der var 2 

ture med få deltagere, 14 og 11. Vandrernes dag er tænkt som et udstillingsvindue for Dans 

Vandrelaug, der hvor vi kan vise, hvad vi kan. Det skal vi blive bedre til at gøre opmærksom på ved 

presseomtale.  

Landsdækkende Tema ture som fremadrettet vil blive hvert 3. år, har ligeledes det formål at sætte 

fokus på Dansk Vandrelaug. Sidste tema: MED DVL PÅ TOPPEN var præget af mange aflysninger, 

men blev dog gennemført med 523 ture og 10000 deltagere på landsplan. Næste tema i 2023 er 

Historiske Vandringer. 

I 2021 havde Aarhus afd. 214 vandreture med i alt 4105 deltagere. 

Antallet af vandreture er nogenlunde det samme som foregående år, mens deltagerantallet er 

væsentlig lavere.  

Det er turene på hverdage, der topper med i alt 183, med 2 på mandage, 1 på onsdag og 1 på 

torsdag året igennem. Dertil få ture tirsdage aftener i sommerhalvåret.  



Til sammenligning havde vi i 2019 i alt 7031 deltagere, (3 foredrag med 197 deltagere) en stigning 

fra 2018 der lå på 6179 deltagere.  

 

Afdelingens økonomi. 

Økonomien i Århus afdelingen er fortsat god. Udgiftsniveau generelt har været lavere end 

forventet i 2021. Det vil kassereren redegøre for om lidt.   

 

Medlemsarrangementer  

Da coronaen igen begyndte at spøge sidst på året valgte vi at aflyse vores årlige julearrangement.  

Og et planlagt foredrag i februar 2022 valgte vi ligeledes at aflyse.  

 

Bestyrelsens arbejde 2021/22 

Siden sidste generalforsamling i juni har vi haft 8 bestyrelsesmøder.  

Referater ligger på hjemmesiden, hvor man kan gå ind og læse dem.  

Emner der har været diskuteret på bestyrelsesmøderne: 

Torsdagsture 

Et par henvendelser vedr. organisering af torsdagsturene fra medlemmer, der ønskede at alle ture 

blev rundture og at annoncering skete som for øvrige ture. Efter en høring hos turlederne 

besluttede bestyrelsen at opretholde den nuværende afvikling og annoncering, idet det for DVL 

Aarhus er vigtigt at kunne tilbyde et varieret udbud af vandreture, hvilket betyder, at der for de 

enkelte ugedage er et forskelligt koncept. 

Facebook 

Til forslag fra en turleder om at afdelingens ture også annonceres på Facebook har bestyrelsen 

siger OK til, at den enkelte turleder, som måtte ønske det, kan lægge sine ture op på Facebook. 

Forslag fremsat på generalforsamlingen i juni 

Opsummeret og konkretiseret punkter til behandling på frivilligdagen.  

Turlederproblematik:     1.  Konkretisere behov for nye turledere  
2. Introduktion til turlederfunktion på weekendtur  
3. Evt. Søndagsturgruppe 
4. Evt. weekendture nær Aarhus 
5. Sammensætte gruppe, der kan komme med forslag til, hvordan der     
kan rekrutteres flere turledere.  

 



Aktiviteter for medlemmer: 1.Vandreture med overnatning/underholdning. 
    2. Særlige vandreture – økonomi. 
    3.Ture med eksterne turledere/naturvejledere evt. Naturstyrelsens           
vejledere.  

 
Fastholdelse af medlemmer 

Et aktuelt emne set i lyset af medlemstilbagegang. En ekstern undersøgelse som DVL har fået 

foretaget, har vist at det fortrinsvist er medlemmer 40 – 60 år, der hurtigt melder sig ud igen. Af 

undersøgelsen fremgår, at bl.a. følgende bliver efterspurgt: Flere ture i ferier og weekender. Flere 

ture tæt på medlemmerne. Give DVL-medlemskab værdi. Emnet har været behandlet blandt 

lokalforeningernes formænd og styrelse og er fulgt op af et papir ”Initiativer til at fastholde DVL-

medlemmer”, som fortsat bearbejdes på månedlige Skype møder med emnerne:  Nye 

medlemmer, Ture og arrangementer, Kortlægning (statistik), Andre initiativer. Møderne er tænkt 

som erfaringsopsamling/udveksling og mulig inspiration. 

Bestyrelsen har konkluderet, at det er nødvendigt at inddrage turlederne for at vi kan blive mere 

konkrete.  

Udsendelse af nyhedsbreve, som mange afdelinger bruger kunne være en mulighed for at skabe 

bedre information og kontakt til medlemmer. Der er dog i øjeblikket ikke ressourcer i bestyrelsen 

til at varetage denne opgave. Så skulle der sidde nogen her, som kunne byde ind på denne opgave 

er man velkommen til at henvende sig.  

Aarhus geografisk 

Hvor bor medlemmerne – har vi ture for alle – også i yderområder? 

DVL/Aarhus er en stor afdeling med stor geografisk spredning. De fleste ture foregår i nærheden af 

Aarhus, dog spreder weekendturene sig geografisk.  I den forbindelse efterlyses gode ideer til ture 

fra medlemmer med kendskab til deres lokalområde. Det kan f.eks. være oplysninger om nye stier 

i et område, eller stier der ikke umiddelbart er kendte. Det blev også drøftet, om der ud fra 

medlemsdata f.eks. skulle sendes en mail til medlemmer, når der arrangeres en tur i deres 

område. F.eks. hvis der afholdes en tur med udgangspunkt i Randers. Så en besked til medlemmer 

i Randersområdet. 

Foredragsarrangement 

Program for Frivilligdag  

Vandretur på Mols i maj, hvor der er fokus på kvalitetsvandrestier i 10 året for indvielsen af de 

første stier. 

Krav til ansøgning om godkendelse af projekt/vandretur – der arbejdes med at udforme en 

manual.  

Spørgeskema vedr. medlemmers præferencer m.h.t. transport til og fra vandreture – også et 

emne, der arbejdes videre med.  



 

 

Kurser lokalt 

ViewRanger kursus blev gennemført den 14.11. 21 med 10 deltagere. Der var generelt tilfredshed 

med kurset.  

ViewRanger blev tidligere på året opkøbt af Outdoor Active og kan ikke længere opdateres. Men 

er man fortrolig med ViewRanger, skulle det være let at bruge Outdoor Active. Derfor valgte vi at 

fastholde det planlagte kursus. Outdoor Active kan downloades på DVL’s hjemmeside – under 

Vandre Akademiet.  

Deltagelse i møder på landsplan:  

I 2021 havde vi 2 Landsmøder. Det første i juni, som var udsat fra året før. Det ordinære 

landsmøde blev afholdt den 7.11. 21, hvor Lone C, Jørgen, Kell, Ole og Herluf deltog.  

I formandsmødet den 4.9. deltog Lone C og Ole B. 

Regionsmøde Vest den 29.9. 21: Lone C og Susanne A deltog.  

 

Frivillige. 

Der er p.t. 36 frivillige knyttet til DVL, Århus afd.  

Ca. 30 af dem er turledere, som sørger for, at der kan udbydes et varieret tilbud af vandreture.   

Det er 3.7 % af det samlede medlemstal og svarer til at en turleder i gennemsnit har haft knap 7 

vandreture ud af de 208 gennemførte ture på et år – Og der er nogle turledere, der har haft 

betydeligt flere. Det er ganske godt gået. Vi skylder dem en stor tak for deres indsats.  

Vi har behov for flere nye turledere, hvis vi fortsat skal opretholde det nuværende niveau. (på 

landsplan udgør antal frivillige 6.5% af den samlede medlemsmasse) 

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. 

Frivilligdagen med turlederne, hvor aktuelle emner drøftes, måtte aflyses i foråret 21. En ny dag 

for frivillige var planlagt den 29.1. 22, men den valgte vi at udskyde til 21.5.22. Det er bl.a. andet 

planen at få en dialog med turlederne om emner, som blev bragt frem på sidste 

generalforsamling. Og emnet: Fastholdelse af medlemmer er ligeledes på programmet.  

Den årlige udflugt for de frivillige gik i år til Silkeborg, hvor vi fik en rundvisning på Papirmuseet 

efterfulgt af frokost på Ålekroen og afsluttedes med en lille vandretur i hedeområdet nord for 

Svejbæk guidet af en turleder fra Silkeborg afd.  

                           



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

 

På bestyrelsens vegne 

Lone Christoffersen 

Formand 

DVL, Aarhus afd. 


