
Dansk Vandrelaug, Aarhus-afdeling 

Referat af generalforsamling 28. februar 2023, Godsbanen (Remisen) 

 

1. Valg af dirigent - og stemmetællere 

Tove Christensen blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til 

generalforsamlingen til afholdelse inden 1. april, og at den dermed var lovlig. 

Merete Bavngård Terkelsen og Alice Mosekjær Madsen blev valgt til referenter. 

Steen Kobberø-Hansen og Anne Margrethe Friis blev valgt til stemmetællere. Antal deltagere i 

generalforsamlingen: 41. 

2. Formandens beretning 

Formand Lone Christoffersen præsenterede først bestyrelsen og aflagde derefter sin beretning. Den 

indeholdt en gennemgang af medlemssituationen, årets aktiviteter - vandreture, medlemsarrangementer, 

bestyrelsens arbejde 2022/23, møder på landsplan i 2022, Landsmødet i 2022 og det fortsatte behov for 

tilgang af turledere. 

 

Lone nævnte endvidere, at der som historisk vandring planlægges en tur til Brunkulslejerne i Søby. Senere 

på generalforsamlingen blev der orienteret yderligere om denne tur (se punkt 11). 

 

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som herefter blev taget til efterretning. 

 

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

 

3. Godkendelse af regnskabet 2022 

Kasserer Jørgen Schou Iversen fremlagde regnskabet for 2022. Der var et overskud på 12.001 kr. og en 

egenkapital (formue) på 472.241 kr. ultimo 2022. Jørgen viste og forklarede beregning af indtægter fra 

Landsforeningen på 74.175 kr. Der har været et fald i antal medlemmer, men en stigning i både aktiviteter 

og antal deltagere i aktiviteterne. Han informerede endvidere om tilgodehavendet hos DVL på 241.682 kr. 

200.000 kr. heraf er nu betalt tilbage til Aarhus-afdeling med henblik på investering i kortfristede 

obligationer eller indsættelse på en rentebærende bankkonto. Det resterende beløb (tilgodehavende 

aktivitetstilskud) udbetales i de nærmeste måneder. 

 

Jørgen gennemgik turstatistikken, hvoraf det fremgik, at turene på hverdagene (mandag, onsdag og 

torsdag) har været gennemført stort set hver uge året rundt. 

 

Et medlem foreslog, at der arrangeres førstehjælpskurser til nye turledere. 

 

Regnskabet blev godkendt. Årsrapport 2022 (regnskab) kan ses på hjemmesiden som bilag til referatet. 

 

Jørgen gennemgik en sammenligning af regnskab 2022 med budgettet for samme år. Ifølge budgettet 

forventedes et underskud på 24.550 kr. At der alligevel var overskud i 2022 skyldes, at udgifterne til 

vandreture var lavere end forventet, herunder impulsudgifter, og at der ikke var afholdt 

medlemsaktiviteter. 



 

3.a. Præsentation af budget 2023 

Kasserer Jørgen Schou Iversen fremlagde budgettet for 2023. Han orienterede bl.a. om, at der forventes 

uændret indtjening i 2023 i forhold til 2022, at der er afsat et større beløb til generalforsamlingen p.gr.a. 

forplejning, og at der er afsat beløb til bl.a. en historisk vandring til Søby Brunkulslejer. Der forventes 

samlet set et underskud på 28.725 kr.  

 

Der var ingen kommentarer til budgettet, som herefter blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget forslag. 

 

5. Bestyrelsens fremtidige strategi 

Formand Lone Christoffersen gennemgik bestyrelsens strategiske mål og handleplan 2023/24. De 

omhandler et bredt tilbud af hverdagsvandreture og weekendvandreture, fortsat fokus på rekruttering af 

nye turledere, eventuelt et lokalt Outdoor Active kursus, fortsat fokus på optimering af hjemmeside, fokus 

på fællesskab og modtagelse af nye medlemmer og anvendelse af formuen til glæde og gavn for 

medlemmer, herunder frivillige. Med hensyn til rekruttering af nye medlemmer, er der udarbejdet et PR-

postkort, som kan lægges forskellige steder til udbredelse af kendskabet til DVL. 

Fra medlemmerne kom følgende forslag, bemærkninger og spørgsmål: 

• Fokus på, hvordan der skaffes nye medlemmer bør prioriteres frem for fastholdelse af 

medlemmer. 

• Anvendelse af formuen: Tur til Molslaboratoriet. 

• For at få udbredt kendskabet til DVL kan der eventuelt arbejdes på at opnå omtale af DVL i Aarhus 

Onsdag, f.eks. ved en artikel med billeder. 

• Er der en plan for, hvordan formuen anvendes fremover? Svar: Der kan let skrues op og ned for 

mange poster i budgettet, så udgifterne kan tilrettes efter formuens størrelse. Bestyrelsen vil 

gerne, at formuen anvendes til aktiviteter for Aarhus-afdelings medlemmer. Ifølge vedtægterne 

må formuen ikke komme under 80.000 kr. 

• Kan der eventuelt fremover gives underskudsgaranti for konkrete ture, f.eks. ture, hvor der skal 

forudbetales et beløb, og hvor turen alligevel ikke bliver til noget? Svar: Måske kan en lang 

planlægningstid mindske risiko for, at problemet opstår. Hotelreservationer kan afbestilles. 

• Det er en god idé med et postkort. 

 

Strategiske mål og handleplan 2023/24 kan ses på hjemmesiden som bilag til referatet.  

 

6. Valg til bestyrelsen 

Til bestyrelsesformand blev valgt: 

• Herluf Dose Christensen (nyvalgt, tidligere suppleant) 

Til bestyrelsen blev valgt: 

• Henri Raaby Pedersen (nyvalgt) 



• Sandy Ditlef (nyvalgt) 

Til suppleant blev valgt: 

• Susanne Andersen (nyvalgt, tidligere bestyrelsesmedlem) 

• Kirsten Hyrup (genvalgt) 

Ud af bestyrelsen træder: 

• Lone Christoffersen, bestyrelsesformand 

• Merete Bavngård Terkelsen, bestyrelsesmedlem 

• Susanne Andersen, bestyrelsesmedlem (nu suppleant) 

 

7. Valg af revisor 

Marianne Simonsen blev genvalgt. 

8. Valg af revisorsuppleant 

Tove Christensen blev genvalgt. 

9. Valg af 3 landsmødedeltagere 

Landsmødet forventes afholdt i november 2023. 

Herluf Dose Christensen deltager som formand automatisk i landsmødet. 

Øvrige deltagere valgt: 

• Ole Bendixen 

• Jørgen Schou Iversen 

• Kirsten Hyrup 

• Suppleanter: Henri Raaby Pedersen og Bente Carlsen 

 

10.  Orientering om Friluftsrådet 

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for over 80 organisationer, der har friluftsliv, natur og miljø som 

interesse. Friluftsrådet varetager uddeling af penge fra Danske Lotteri Spil som tilskud til foreninger og 

projekter. Hans Peter Henriksen har repræsenteret DVL i Friluftsrådet siden oktober 2021. Hans Peter 

deltager i det lokale friluftsråd Friluftsrådet Aarhus Bugt, som omfatter Aarhus, Odder og Samsø 

Kommuner.  

Hans Peter informerede bl.a. om følgende emner/aktiviteter i Friluftsrådet: 

• Projekt True Skov, hvor man gerne vil have udbredt kendskabet til denne skov 

• Havneudvidelse i Aarhus 

• Helhedsplan for Tangkrogen med vandrensningsanlæg mv. 

• Kongelunden 

• Bygningshøjde langs Brabrandstien 

• Den Blå Rambla ved Brabrand Sø 

• Pleje af kystmiljø 

• Fyldplads vest for Egå 



• Forbindelse mellem nogle grønne arealer i True og Egå Engdal 

• Overvejelser vedrørende en natursti fra Aarhus til Odder 

Hans Peter orienterede om, at Friluftsrådet Aarhus Bugt arbejder på at få et møde med 

kommunalbestyrelserne i de 3 kommuner om nogle af ovenstående emner.  

Hans Peter opfordrede til at komme med forslag til det kommende årsmøde i Friluftsrådet Aarhus Bugt 7. 

marts 2023. 

Fra medlemmerne kom følgende spørgsmål: 

• Kan Friluftsrådet gøre noget i forhold til manglende skiltning af jagt i skoven? Det blev belyst med 

en konkret hændelse. Svar: Det er formodentlig en politisag. 

  

11.  Eventuelt 

Merete Bavngård Terkelsen fortalte om gamle dage i DVL i Aarhus ud fra dokumenter, som hun har fundet i 

Stadsarkivet. Hun har bl.a. forsøgt at finde ud af, hvorfor afdelingen er så velhavende, men fandt ikke et 

klart svar på dette. Merete fortalte blandt andet også, at afdelingen i 1966 havde 3.300 medlemmer, at 

man cyklede ud til medlemmer, der ikke havde betalt kontingent, at DVL i perioden 1957 – 1972 havde en 

lejekontrakt med Silistria, som herefter blev overtaget af Orienteringsklubben Pan, og at afdelingen i 54 år 

(1936 – 1990) havde samme kasserer.  

 

Grete Johansen skal til Wien og er interesseret i at kunne vandre nogle ture med en østrigsk 

vandreforening. Hun spurgte, om det er muligt at have en ”venskabsvandreforening” i f.eks. Østrig? Svar fra 

DVL’s formand Steen Kobberø-Hansen: Det er hidtil ikke lykkes at have en generel aftale. Steen er med i 

bestyrelsen for den europæiske vandreorganisation ERA (European Ramblers Association). Han tilbød 

Grete, at hun kan skrive til ham. Så vil han etablere kontakt til den østrigske vandreforening. 

 

Marianne Simonsen gjorde opmærksom på, at hun har arrangeret en tur 5. maj 2023. Den er ikke kommet 

med i VandreLiv p.gr.a. ændrede tidsfrister til bladet. Turen vil komme på Aarhus-afdelings hjemmeside. 

 

Susanne Andersen informerede om et heldagsarrangement for medlemmer (Historisk Vandring) til Søby 

Brunkulslejer 30. april 2023. Turen er ikke med i VandreLiv, men vil komme på Aarhus-afdelings 

hjemmeside 13. marts. Tilmelding kan ske fra samme dato efter ”først til mølle”-princippet. 

 

Fra medlemmernes side blev der givet et kæmpemæssigt tak til alle turledere og bestyrelsesmedlemmer. 

 

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. 

 



Der blev til slut sagt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, herunder Lone Christoffersen. 

 

Referenter: Merete Bavngård Terkelsen og Alice Mosekjær Madsen 


