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Medlemssituationen 

Medlemstallet i Aarhus afd.  2.1. 2023 er 778. Det er et fald på 59 siden sidste år 

samme tid.  

Det er en generel tendens på landsplan, at medlemstallet er faldende. Det har 

betydning for økonomien i landsforeningen, heldigvis ikke lokalt indtil videre.  

Det kommer jeg tilbage til.  

 

Årets aktiviteter – vandreture  

I 2022 havde Aarhus afd. 266 vandreture med i alt 5689 deltagere. Så efter et dyk i 

2020 og 2021 på grund af corona, nærmer vi os nu deltagerantallet fra tidligere år. 

Vi har haft 52 flere vandreture og 1584 flere deltagere med på turene i det 

forgangne år.  

Det er som i andre år turene på hverdage, der topper med i alt 205, med 2 på 

mandage, 1 på onsdage og 1 på torsdage året igennem. Dertil 17 tirsdag aftener i 

sommerhalvåret, som i år blev annonceret i Aarhus Onsdag, hvilket tiltrak nogle nye 

vandrere.  

Til sammenligning var tallene i 2019 - 7031 deltagere (incl.3 foredrag med 197 

deltagere. I 2018 havde vi 6179 deltagere på turene.  

En Kalk kaminotur Tur i maj blev afviklet med 38 deltagere fra Aarhus og Silkeborg.  

På Vandrernes dag, den 3. lørdag i september havde vi en Aarhustur og en tur i 

Randers. Det blev Randersturen, der trak flest deltagere, nok hjulpet på vej af 

pressemeddelelse i Randers Avis. Der kom 32. Aarhus aviserne er desværre ikke så 

villige til at bringe pressemeddelelser. Vandrernes dag er tænkt som et 

udstillingsvindue for Dansk Vandrelaug, der hvor vi kan vise, hvad vi kan.  

Vandrenes dag holder flyttedag, så den fremover afholdes tillige med European 

Walking Day, som i år er 23. september.  

 



Også det landsdækkende tema i 2023, Historiske Vandringer har til formål at gøre 

opmærksom på Dansk Vandrelaug.  

Der planlægges med 2 typer af ture: F-ture og T-ture.  

T-turene er ture arrangeret og planlagt af lokale turledere med et indslag af et 

historisk element efter eget valg.  

F-turene udarbejdes i samarbejde med et museum, hvor museet står for det 

historiske indhold, turlederen planlægger en vandretur i tilknytning til emnet. Det 

forventes at der vil komme 45 af denne type ture på landsplan. 

Nordea-fonden har bevilget 2.445.750 mio. kr. til projektet, hvor størstedelen af 

pengene bruges til formidling og forankring, så turene kan anvendes også efter 

2023, eks. vis ved podcasts og foldere. F-turene vil være at finde på Historisk Atlas.  

18 lokale museer har vist interesse på nuværende tidspunkt. 

Aarhus afdelingen forventes at tilbyde flere historiske vandringer/arrangementer, 

herunder udflugt til Brunkulslejerne i Søby 30.4.  

 

Afdelingens økonomi.  

Økonomien i Århus afdelingen er fortsat god. Udgiftsniveauet i 2022 har været 

lavere end forventet. Det vil kassereren redegøre for om lidt.   

 

Medlemsarrangementer  

Intromøde for nye medlemmer blev afholdt den 2.10. på Trøjborg, med en lille 

vandretur i området og fortælling om DVL. Der var 13 deltagere, flest indmeldt 

inden for de foregående 3 måneder.  

 

Bestyrelsens arbejde 2022/23 

Siden sidste generalforsamling har vi haft 10 bestyrelsesmøder.  

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

Vi har bl.a. arbejdet med planlægning og evaluering af diverse møder: Frivilligdag i 

maj og igen i januar, frivilligudflugt og generalforsamling.  



Et emne, der fyldte på den første frivilligdag med turlederne, var spørgsmålet om 2 

turledere på de længere ture i weekender. Der kunne ikke opnås enighed, hvorefter 

bestyrelsen traf beslutning:  

Det tilstræbes at der skal være 2 turledere på de længere ture, men med manglende 

turledere kan det løses ved, at turlederen blandt de fremmødte udnævner en 

kompetent person, som vil være behjælpelig, hvis uforudsete hændelser skulle 

forekomme.  

Et andet meget aktuelt emne, er rekruttering af turledere, som bestyrelsen også 

arbejder med.  

Bestyrelsen har også været ind over vurdering og godkendelse af to flerdagsture til 

Anholt, arrangeret af Tove og Ole i 2023. 

Desuden planlagt en udflugt til Brunkulslejerne i Søby den 30.4.23 

Vi har kigget på vedtægter og forretningsorden, som skal have en overhaling i det 

kommende år.  

Endelig arbejdes der med at få udarbejdet et postkort til præsentation af Aarhus 

afdeling.  

 

Møder på landsplan i 2022 

I formandsmødet den 7.5. deltog Lone C og Herluf. 

I Regionsmøde Vest den 17.9. deltog Lone C og Susanne A. 

Skypemøder vedr. fastholdelse af medlemmer som Lone C har deltaget i. Herunder 

kortlægning og statistik.  

I Landsmødet den 5.11. deltog Jørgen, Ole, Kirsten og Lone C 

 

Landsmødet – 05.11.2022  

Landsmødet er Vandrelaugets øverste beslutningsorgan. Det er der, de delegerede, 

vi vælger ved de lokale generalforsamlinger i hele landet deltager og kan gøre deres 

indflydelse gældende. Det er også på landsmødet, at styrelsen vælges. Det er 

styrelsen der varetager de landsdækkende opgaver.  



Det blev i høj grad økonomien, der samlede opmærksomhed.  

En forventet stigning i medlemstallet er udeblevet.  

Det betyder, at der skal gøres en indsats for at skabe balance i økonomien, som er 

presset.  

Der vil være underskud på driftssiden flere år frem. Formuen falder også ifølge 

prognosen 

• Landsforeningens resultatopgørelse for 2021 viser et underskud på kr. -
1.254.071. 

• Årets resultat for 2021 er ca. kr. 300.000 bedre end oprindelig budgetteret. 

• Landsforeningens balance pr. 31. december 2021 viser en egenkapital på kr. 

21.668.247. 

 
Egenkapitalen skyldes ejendommen på Kultorvet, som er vurderet til 20 – 30 
mio.   
Og årets resultat skyldes corona, idet såvel indtægter som udgifter var mindre 
end de plejer at være.  

 

Derfor indstillede Styrelsen, at der undersøges 3 alternative scenarier vedrørende 

evt. salg af ejendommen på Kultorvet. Det blev vedtaget med overvejende flertal.  

Et evt. salg skal først godkendes af landsmødet i 2023.  

Under den efterfølgende debat var der forslag om reduktion af afdelingstilskuddet.   

Styrelsens skal se på en ny model for afdelingstilskud for 2024. 

Endv. Fik styrelsen pålæg om at undersøge økonomioptimering. Det sker i et 

nyoprettet udviklingsudvalg, som også skal se på medlemsaktiviteter.  

Der indføres et medlemslogin på DVL.dk, så ikke alle og enhver kan hente vores 

viden uden medlemskab. Et tiltag for at få flere medlemmer i butikken. (der er 2.3 

mio. visninger på googlekortet med de bedste stier) 

 

Frivillige. 

Der er p.t. 38 frivillige knyttet til DVL, Århus afd. De 31 er turledere – og de har nok 

at se til.  



4 nye turledere: Kerner, Sandy, Karen og Frank - og et par stykker er stoppet. Vi har 

mistet Pouli Sørensen, som døde 10.februar.  

Turlederne er pressede. Det er især torsdagsturgruppen, hvor der er få turledere til 

at gennemføre turene. Og til weekendturene kunne der også godt bruges lidt flere, 

selvom det næsten lykkedes at få fyldt kalenderen ud ved sidste planlægningsmøde.  

Vi skylder de aktive turleder stor tak for deres indsats, så mange kan komme på 

vandreture.  

Såvel bestyrelse som turledere opfordrer aktive vandrere til at overveje at blive 

turleder.  

Der er god vejledning at hente hos de erfarne, så tøv ikke. Måske kan du starte som 

medturleder, uden at have det overordnede ansvar for turen. Hør hvordan hos 

turlederne. 

Desuden har vi en kontaktperson for nye turleder. Det er Herluf Dose Christensen. 

2 Frivilligdage med turlederne blev afholdt den 21. 5. og igen den 21.1.  

Som nævnt vakte kravet om 2 turledere på de længere ture en del diskussion på den 

første frivilligdag.  

Derudover blev drøftet muligheden af at oprette en Søndagsturgruppe med kortere 

ture i nærområdet til Aarhus. Det forsøges opstartet med nogle ture 2 gange om 

måneden.  

Turene tirsdag aften arbejdes der på at få etableret en kontinuitet, så der hver 

tirsdag aften i sommerhalvåret udbydes vandreture. Det har betydning for de 

erhversaktive. 

Det blev drøftet om der skal afholdes et møde med ”Outdooractive” som bruges af 

nogle turledere. 

Samkørsel var også på programmet. Vores webmaster har forgæves undersøgt 

muligheden af at oprette en elektronisk ordning. Så vi gør som hidtil. Turlederne 

tager sig af det med tilmelding til turene, hvor samkørsel er nødvendig.  

Sparring mellem turlederne blev også drøftet, f.eks. oprettelse af en google gruppe 

til turlederne og fælles vandretur for turlederne. Et emne bestyrelsen fortsat er 

opmærksom på.  



Den årlige udflugt for de frivillige gik i år til Viborg, hvor vi efter en dejlig vandretur 

ved Hald Hovedgård spiste frokost på Baghuset og sluttede af med en interessant 

guidet tur i det historiske centrum af Viborg.  

                           

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

 

På bestyrelsens vegne 

Lone Christoffersen 

Formand 

DVL, Aarhus afd. 

 

 

 


