Formandens beretning 2019
Igen et stabilt år med mange aktiviteter og mange aktive medlemmer.
Vi havde ved årsskiftet 416 medlemmer, det er en tilgang på 13 medlemmer i
forhold til 2017. Vi fik 65 nye medlemmer, så igen en stor udskiftning af
medlemsskaren. Ved udmeldelse (det sker til Kultorvet) er det muligt at spørge ind
til grunden. Mange pga. alder, men en begrundelse var og jeg citerer: ”Udmeldelsen
skyldes jeres store succes, da jeg personligt finder det ucharmerende, at vi går så
mange sammen”.
Det fører videre til en lille statistik. Her førte vi i 2017 med fleste deltagere pr. tur,
nemlig med et gennemsnit på 48 pr. aktivitet.
Vi ved ikke vores placering på landsplan i 2018, men vi er nede på et snit på 37 pr.
tur, til gengæld har vi fået et hop i aktiviteter. I 2017 havde vi 63 aktiviteter i 2018
havde vi 89 og en stigning på 254 flere deltagere på hele året.
Stigningen i aktiviteter skyldtes bla., at vi på det ekstra planlægningsmøde i marts fik
planlagt 6 aftenture og 2 hovsature. På planlægningsmødet havde Niels Schultz et
oplæg om det at gå på Caminoen i Spanien, Niels tilbød interesserede at de kunne
deltage på eget initiativ på en tur sammen med ham i september 2018. Det var der 2
der takkede ja til. Som optakt til turen, bød Niels ind med SpeedWalk træningsture i
hver anden uge. Turene fortsatte resten af året. Dem havde vi 11 af i 2018.

Vores afd. bakkede også op om det landsdækkende event ”Maritime Vandringer”. Vi
havde 19 ture med 845 deltagere. På opfordring, havde vi 3 ture sammen med
andre afdelinger. 2 sammen Sønderjyllands afd. og 1 tur sammen Ringkøbing-Skjern
afd.
De enkelte turledere havde mulighed for at søge udv. bag Maritime Vandringer om
støtte til specielle event. Der blev søgt og bevilliget 2 x, nemlig til vinsmagning hos
en lille vinbonde i Gredstedbro og igen til noget med spiritus, nemlig rom og
beskøjtere til afsluttende søndagsarrangement på Esbjerg Havn i oktober.
Vi havde 2 overnatningsture. 1 til Lille Vildmose og 1 til Stafet for Livet.
I august inviterede Bestyrelsen alle frivillige på vandretur i Vester Vedsted og
efterfølgende frokost og rundvisning på Vadehavscenteret.

Det ekstra planlægningsmøde vi havde i marts og som i år er blev et fast del af
årsprogrammet, er til planlægning af de ture der ikke er plads til i Turoversigten. Her
er det muligt at komme med nye ideer til ture og aktiviteter. Aktiviteter som måske
kun eksisterer nogle få gange, andre som måske bliver faste. Feks. Deltog vi i Stafet
for Livet for 3. gang sidste år, også med fin tilslutning, men har valgt deltagelse fra i
år, da det er tidskrævende at planlægge.
Men vi vil gerne sætte nye aktiviteter i gang og hjælpe med at sætte nye aktiviteter i
gang – og så må aktiviteterne leve så lang tid de kan. Men vi skal værne om
grundfundamentet, hverdagsturene i ulige uger og mindst en søndagstur om
måneden. Måske vil nogle af de nye tiltag på samme måde, blive et
grundfundament, måske vores aftenture.
I 2018 havde vi 43 aktive turledere. Vi bød velkommen til 4 nye: Nina Graungaard,
Jørgen Slot, Irene Høy og Elly West.
Vi har haft 7 turledere på Turleder kursus i Oksbøl og 8 turledere på
formidlingskursus i Kolding.
I marts havde vi et gå kursus for medlemmer, her deltog 12 fra vores afdeling
Vi inviterede til medlemsaften i oktober, hvor 62 takkede ja til et oplæg om
”Vedligeholdelse af fødder”, men måtte aflyse pga. at fysioterapeuten faldt ned af
en trappe og slog ryggen.
Bestyrelsen har besluttet, grundet afd. væsentligt forbedrede økonomi, som Egon
kommer ind på, at turlederne udover at få refusion på gennemgangsturen også får
refusion på de hverdagsture, de er turledere på. Refusionen er for kørte km. over 20
km tur-retur. Taksten er statens takst på 1,98 kr. pr. km.
2018 var også året hvor vi fik ny Hjemmeside og turindtastningsprogram. Der skal
lyde en stor tak til Steen Kobberø-Hansen for at sætte det i værk, og dernæst til
Aage for at påtage sig opgaven som lokal webmaster og Jens for at være billedmager
til turoversigten. Det er en Hjemmeside som er nemt at finde rundt på. Og de mange
fælles møder inden, har betydet et lidt større kendskab til andre afd.
Aage, Jens og jeg har deltaget på 3-4 kursusdage og jeg tror vi sammen forstår det
grundlæggende i de nye medier.
Derudover er vi gået over til at bruge MailChimp til vores Nyhedsbrev, Info til
frivillige og Velkomstbrev til nye medlemmer. Det ser mere prof ud, indholdet kan jo

altid diskuteres. Nyhedsbrevet bliver sendt til alle medlemmer af Dvl-Esbjerg og
øvrige interesserede.
Der har været mange højdepunkter i løbet af året, skønne ture, vinsmagning og
vadevandring for at nævne nogle. En anden var planlægningsmødet i september,
hvor I, vanen tro skulle komme med forslag til ture til hele året 2019. Vi har sjældent
set så mange tilkendegivelser på en gang fra jer turledere til at komme med
turforslag, det var en fantastisk oplevelse.
Jeg vil slutte årets Beretning med en stor tak til turledere for mange skønne
veltilrettelagte ture, til webmaster, fotografer og alle frivillige der giver en hånd til
vores arrangementer. Ikke mindst bestyrelsen for et godt samarbejde og at I er med
til at holde gang i vandrestøvlerne i vores afdeling.
Vi skal huske, at vi alle er frivillige, det betyder at vi alle kan lade være med at gøre
det vi gør i foreningen, men vi kan også fortsætte fordi det er sjovt, meningsfyldt
eller bare fordi vi ikke kan lade være. Der er altid plads til flere frivillige, så bare sig
til.
Til allersidst vil jeg vise et opslag Jens havde på Facebook i januar, et opslag der siger
hvad det hele drejer sig om, tak Jens.
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