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Revideret referat fra DVL Esbjergs generalforsamling tirsdag den 18. februar 2020, Mødestedet, Sædding Centret.
Bestyrelsen deltog på nær Bidde. Derudover deltog 47 medlemmer.
Formanden startede med at byde velkommen. Og derefter blev der sunget en sang.
Bestyrelsen blev præsenteret.

Valg af dirigent.
Alfred Sylvestersen blev valgt.
1.

Formandens beretning.
Formanden fortalte om aktiviterne i det forgangne år.
Beretningen blev godkendt.
2.

Regnskab
Egon fortalte om den ændrede regnskabspraksis på landsplan.
Herefter gennemgik han regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
3.

Ved indbetalinger til foreningens konto vil Egon gerne have, at der skrives navn på indbetaler under tekst til modtager.
1.

Kontingent

Uforandret.
Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
2.

Fremtidigt arbejde
Marianne informerede om, at der i aften laves en 20 minutters brainstorm, hvor vi skal gå
sammen i grupper på 4, og nedskrive forslag til aktiviter i foreningen.
Marianne uddelte posters til at skrive på.
Medlemmernes forslag vil komme til at ligge på hjemmesiden.
4.

Bestyrelsen vil tænke grønt, så fremover skal alle selv medbringe service til møder.
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7. Valg
Bestyrelsesmedlemmerne Dorte Lunding, Egon Olsen og Vivi Novrup er på valg.
De modtager alle 3 genvalg, og de blev alle 3 genvalgt.
Suppleanterne Marianne Caspersen og Aage Andersen er på valg.
De modtager begge genvalg og blev begge genvalgt.

Revisor Kirsten Tofte er på valg. Hun modtager genvalg og blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Henry Husted er på valg. Han modtager genvalg og blev
genvalgt.

Landsmødedeltagere – se Dansk Vandrelaugs Love
Ingelise, Dorte og Bidde deltager. Vivi og Egon er suppleanter.
5.

Eventuelt
Marianne: Frivillige og Frivillighedsstrategi drøftes meget i styrelsen.
Forskellige udvalg og arbejdsgrupper mangler menige medlemmer. Så hvis der er
nogen, der har lyst, skal man endelig ikke holde sig tilbage.
Ingelise opfordrede til at deltage i Topmøde på Skamlingsbanken den 30.august.
Alfred fortalte om turen den 5. og 6. maj til Ansager. Alfred foreslår en event efterfølgende på Musikhotellet med mad og drikke. Besked til Alfred inden 1/5, hvis man
ønsker at deltage i eventen.
Alfred foreslog, at han kan lave en tur i 2021 med overnatning til Sønderjylland.
Arne fortalte om vandrekursus på Ølgod Efterskole.
Vandretur til Lyshøjen. Der er 4 timers parkering ved Storcentret, så der kan der
ikke parkeres. Turlederne vil finde alternative p-pladser inden vandreturen.
Ingelise nævnte foredraget med fysioterapeut Ole Christensen den 28/4. Ligger på
hjemmesiden under ture.
Kl. 20.30 var det tid til smørrebrød og fri snak.
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Den 20. februar 2020.
Vibeke Schultz
sekretær

