
Beretning 2019

Ved årsskiftet havde vi ca. 400 medlemmer, det er lidt færre end sidste år, så en lille 
tilbagegang af medlemmer. Vi har fået 49 nye medlemmer sidste år. 

Hvis vi skal dvæle lidt ved medlemsskaren, kan jeg fortælle at vi har 9 medlemmer 
over 80 – 7 som fylder 80 i år – 13 som fylder til næste år – alle meget aktive. Der er 
der noget at leve op til for os andre.

Nu skal vi huske at tage statistikker med et grand salt, for efter de oplysninger jeg 
får fra Kultorvet så bliver det yngste medlem først født 25. april 2020 - hun kommer 
til at hedde Bente - og hendes mailadresse er mormortil6@ - gad vide hvad hun skal 
betale i kontingent?

Vi har haft 101 aktiviter i år, dvs. 11 flere end året før. En lille stigning i antal 
deltagere nemlig 3406 i alt. Dvs. et snit på 34 deltagere pr tur/ arrangement.

Sidste år var der 42 aktive turledere der lavede ture til jer.
Og vi er så heldige at vi fik 4 nye turledere i 2019. Velkommen til Elly, Arne, Elin og 
Leif. 

Elly og Inger har været på turleder kursus i Viborg. Turlederkurset er betalt centralt 
fra og de tilbagemeldinger jeg får fra turledere der har været afsted er, at der 
tilfredshed med kurset, som både er et teoretisk kursus om Dvl som organisation og 
et praksis kursus, hvor deltagerne øver sig i at tilrettelægge/ og gennemføre en tur.

Det har igen været et alsidigt program med ture i næsten hele det område vi dækker
fra Nr. Nebel/ Ølgod/ Grindsted i nord til Vejen i Øst og Rømø i syd. 

Vi har vandret, cyklet, vadet igennem vand for at nå bestemmelsesstedet 2 gange, 
nemlig til Vorsø og Æbelø, vi har efter mange års pause igen været på kano/ 
vandretur som heldigvis er kommet med i dette års program. Det var en Hovsatur 
sidste år, men forhåbentlig bliver det som andre Hovsature/ arrangementer til en 
fast del af årets gang. Her tænker jeg på vores planlægningsmøde i foråret, som 
startede som ekstra arrangement, men nu er med i Turoversigten. Her planlægges 
vores aftenture, som også er blevet et fast del af året. Ligeledes er der fast 
opbakning til vores mandagsture, men der er bestemt plads til flere. 
Selvom 101 ture giver næsten 2 ture om ugen i snit, så er der stadig masser af ledige
dage til Hovsature.
Vi har været inviteret til at deltage i 2 overnatningsture, tak til turlederne, for det er 
altid en større opgave at få alle detaljer på plads.
En enkelt udenlandstur blev det også til, nemlig endags tur til Hooge i april. 



I marts havde vi besøg af Ann Tangaard Alonco som på humoristisk vis fortalte om 
hendes debut på Caminoen, hun fortalte om deres første tur i iført cowboybukser og
en gangs regnslag, det er ikke udstyret det kommer an på, men fandt alligevel ud af 
at der er nogle beklædningsgenstande der er mere fornuftige end andre når man 
skal  gå langt. 
Derudover fortalte hun om deres eget projekt, en Pilgrimsrute på 110 km. rundt om 
Rødding, i Vejen kommune. Bla. forbi 10 kirker, et meget stort arbejde som jeg har 
fulgt på deres facebookside. Der er indvielse af ruten søndag d. 23. august 2020

I april afholdt vi for tredje gang 1. hjælpskursus betalt af Trygfonden. Der var 16 
turledere og medlemmer der takkede ja til at deltage i et todages kursus på 12 
timer. Hvor hovedvægten er hjertemassage.

I august inviterede Bestyrelsen de frivillige til Fjordens hus i Vejle Fjord, for at se 
Olafur Eliasson flotte bygning, bestilt af Kirk Kapital. En rigtig god oplevelse med flot 
arkitektur, kultur, natur og frokost i det fri. En beskeden måde at sige tak for det 
store arbejde de frivillige laver.  

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor vi bla. har arbejdet med et oplæg om 
frivilligheds strategi udarbejdet af frivillighedsudvalget.
- Planlægning/ evaluering af fælles arrangementer
- Prioritere af hvordan vi bruger afdelingstilskuddet.

I maj var der Formandsmøde i Odense.
Det startede med et langt, men ikke uvæsentlig punkt om den økonomiske situation 
set i forhold til Dvl’s medlemskab af Friluftsrådet. Direktør Jan Ejlsted deltog i 
formandsmødet og gav et rids af Friluftsrådets virke og forventninger til Dvl for at 
modtage økonomisk støtte. (Måske vil Egon komme nærmere ind på det senere 
under økonomi)
Derudover var der drøftet emner:
Om turenes sværhedsgrader, som Viborg har lavet et forslag til
Oplæg til projekt Topture/ topmøder
Medlemsudvalget, bla.om fastholdelse af medlemmer.

I september var der regionsmøde i Århus, hvor vi bla. drøftede hvad det ændrede 
afdelingstilskud har betydet for afdelingerne.



Der blev også tid til at arbejde med Topmøderne som løber af stablen i år, hvor vi 
sammen med Kolding, Fyn og Sønderjylland står for Topmødet på Skamlingsbanken 
d. 30. august – husk datoen

Landsmødet i november

Fra beretningen fremgår det at styrelsen har haft fokus på bla. arbejdet med 
udarbejdelse af en frivillighedsstrategi og at der er nedsat en arbejdsgruppe som 
skal arbejde med at sikre Dvl’s fokusering på rekruttering, fastholdelse og 
servicering af medlemmerne.
Ud over referater fra forskellige udvalg, var der oplæg fra arbejdsgruppen bag 
Toppen af Danmark, som har lavet et kæmpe arbejde med dette års fælles projekt. 

I forbindelse med Landsmandsmødet blev Steen Kobberø genvalgt som Formand af 
Dvl
Egon Olsen blev genvalgt til intern revisor og
Marianne Caspersen blev ved konstitueringen valgt til næstformand Dansk 
Vandrelaug.
Tillykke til dem alle.

Når jeg har taget så meget med fra møder rundt om i landet så er det fordi det er 
vigtigt at vi hele tiden husker, at vi er en del af noget større. 
Det er godt at blive orienteret om hvad der rør sig i andre afdelinger.  
Det landsdækkende fælles tema hvert andet år, er altid spændende at være en del 
af.
Møderne er sammenholdskraften mellem afdelingerne- det er her vi forsøger at 
holde fælles fokus på at lave kvalitative ture for vores medlemmer
Og så er det altid dejligt at møde aktive medlemmer fra andre egne af landet.

På foranledning af Dora, som er vores repræsentant i Friluftsrådet søgte Dvl-Esbjerg
sidste år om at blive optaget som Partner i National Park Vadehavet. Vi 
forpligtigede os til at deltage i et introkursus i februar og i en partnerdag hvert år. Vi 
skal så til gengæld formidle viden om Vadehavet og have National Park logoet på 
vores Hjemmeside og må bruge logoet på ture i National Parken
Og det gør vi gerne, mange af vores ture er jo inden for grænsen af National Park 
Vadehavet, men nu vil vi måske lave turene mere målrettet hvad det vil sige at være
National Park. Bl.a. har Dora en tur sammen med Bodil og Elsebeth på Fanø d. 4. 
oktober.

Film om Vadehavet 



Jeg vil slutte årets beretning med en stor tak til alle der deltager i gåture og 
arrangementer, til turlederne for mange skønne veltilrettelagte ture, til webmaster, 
fotografer og alle frivillige der gir en hånd med til vores arrangementer, ikke mindst 
en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og at I er med til at holde gang i 
vandrestøvlerne.

Vi skal huske, at vi alle er frivillige, det betyder at vi alle kan lade være med det vi 
gør i foreningen, men vi kan også fortsætte fordi vi syntes 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: Vi har også været i avisen fordi der var en turleder der sad fast i 
mudderet, heldigvis ikke så slemt som den anden person der blev omtalt, som ikke 
havde været istand til selv at komme fri – så der er en god grund til at gå flere 
sammen, feks Dansk Vandrelaug.


