
DVL-ESBJERG

                             
Generalforsamling

Tirsdag den 19. februar 2018 kl. 19.00

Mødestedet

Sædding Centret, Fyrvej 34

6710 Esbjerg V.

1. Valg af dirigent

Dora Jensen valgtes. Dora godkendte dagsorden.

2. Formandens beretning

Ingelise læste beretningen. Vi har et snit på 48 på turene.

Fortalte om nye tiltag i ture, fælles ture med andre afdelinger samt maritime ture. 
Nævnede de forskellige højdepunkter i året. 

Beretningen godkendes.

3. Regnskab

Egon fremlægger årets regnskab. 

Regnskabet godkendes.

4. Kontingent. Egon orienterede.

5. Indkomne forslag

Ingen.



6. Fremtidigt arbejde

Marianne Caspersen (repræsentant i Styrelsen)fik ordet og fortalte omkring 
frivillighedsstrategierne. Der er blevet lavet en strategi, som man håber de lokale 
bestyrelser vil benytte sig af. Nurse de frivillige, der opererer lokalt.

Man vil gerne have flere af ”de almindelige” medlemmer med ind i det frivillige arbejde på 
landsplan, så det ikke kun er Styrelsens repræsentanter. Opfordringen er givet. 

Ingelise opfordrer til, at vi skal melde tilbage, hvorledes vores nye hjemmeside fungerer. 
Dora roser hjemmesiden. Synes den er overskuelig. Steen spørger forsamlingen, hvad vi 
bruger hjemmesiden til. Der bliver svaret, at turene er det primære man kigger efter. En 
enkelt nævnte indmeldelser. Også tilgængelig til at se, hvornår turen starter og hvor 
startstedet er. Med hensyn til hjemmesiden, spørger Ingelise, om vi kan lave en smartere 
måde at gøre det på? Evt. en Facebook-side? Det arbejdes, der videre på.  Ingelise spørger 
forsamlingen, om hvad vi i bestyrelsen skal arbejde videre med. Ingelise nævner også at et 
1. hjælps kursus er på trapperne, det starter 1. april. Samme indhold/kursus som sidste 
gang.

7. Valg af:        

 a) Formand

                  - Ingelise Sørensen modtager genvalg. Hun bliver valgt.

   b) sekretær

       - Vibeke Schultz modtager genvalg. Hun bliver valgt.

   c) bestyrelsesmedlem

        - Bidde Semdahl modtager genvalg. Hun bliver valgt.

  d) suppleanter: 
     -bestyrelsen indstiller Marianne Caspersen og Aage Andersen. 

     - Marianne som 1. suppleant og Aage 2. suppleant. Begge blev valgt

   e) revisor: 

      - Kirsten Tofte modtager genvalg. Bliver valgt.

   f) revisor suppleant: Husted modtager genvalg. Han bliver valgt.

   g) landsmødedeltagere: 



      - Dorte Lunding og Bidde Semdahl.

      - landsmøde suppleanter: Vivi Novrup og Egon Olsen.

8. Eventuelt.

Steen Kobberø: vi har fået rigtig mange penge hertil. 

Knap ½ million ud til afdelingerne.

Han opfordrer til at pengene bruges fornuftigt og at de skal bruges.

Turledere har et godt netværk. ”De seje er de gamle” erklærede Steen. De går på cafe efter
turene og samler de folk op, der ikke er så godt gående mere. Socialt samvær.

Steen nævner lige ”Vandrernes dag”, som er vores ”reklamedag”, den dag, hvor vi skal vise 
DVL frem.

Alle turledere skal være af huse denne dag, så han håber vi vil gå med. Vores tur i Esbjerg 
afd. går til Fanø i år.

Kultorvet har skrevet under på en kontrakt med DK4, hvor der vil komme indslag om DVL. 
Vi er også med på feriemessen i år. 

Egon viser forsamlingen, hvordan man kan gå ind på hjemmesiden og se med hensyn til 
afregninger m.m.

Dora: orienterer os omkring Friluftsrådet, hvor hun er repræsentant. Friluftsrådet 
Sydvestjylland er udvalgt til at være en forsøgskreds.  Det er så meningen at se, hvad er det
for temaer man vil arbejde med og vi som medlemsorganisation kan arbejde med. 
Spændende, om der er en effekt. Man ønsker os til at være mere proaktive.

Der er netop lavet en ny handlingsplan omkring Vadehavet. Herfra søger vi i år om at blive 
”Nationalpark-partner”. Synligheden. Vi kan være med til at formidle viden og formidle 
dette videre. Ingelise og Dora vil deltage på konferencen. 

Ingelise orienterer ligeledes om vores nye navneskilte.

Til slut lykkens pamfilius:  vinder af Hjemmeside Quiz’en bliver: Jørgen Slot, som havde læst
hjemmesiden og svaret rigtigt.

Ref. Bidde Semdahl, 19. februar 2019




