
Referat af Generalforsamling i DVL Esbjerg den 15. juni  2021 kl.19.00 Mødestedet, Sædding 
Centret, Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V

Deltagere i generalforsamlingen:

Bestyrelsen og suppleanter bestående af Ingelise, Dorte, Egon, Bidde, Vivi, Åge, Marianne og 
Vibse.

Steen Kobberø.

Antal øvrige medlemmer 52.

Valg af dirigent

Dora blev valgt.

2. Formandens beretning

    Ingelise fortalte om det forgangne år. Begrænsningerne/aflysninger og nye tiltag  

    p.g.a. Corona fyldte selvfølgelig en del.

    Der blev også nævnt de 7 gode råd fra Elly og Inger om, hvad man skal være  

    opmærksom på som turleder.

    Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab 

    Egon fremlagde regnskabet. Der har ikke været så mange indtægter og udgifter som 



    vanligt p.g.a. Corona. 

    Regnskabet blev godkendt.

4. Kontingent

    Kontingentet er ikke mere for kalenderåret, men fra indmeldelsestidspunktet og 1 år 

    frem.

5. Indkomne forslag

    Lisbeth Sand og Ulla Madsen ønsker, at aftenturene starter kl. 18 eller 18.30 og 

    ligner dagsturene mere, så der er en længere spisepause.

    Ingelise oplyste, at der er ca. samme tid afsat til en aftentur, som til en hverdags  

    dagstur. 

    Det er nok lidt forskelligt, hvor lange pauser turlederne afsætter. Fortsat start kl. 18.30 

    resten af sommeren for aftenturene.

    Bestyrelsen vil drøfte forslaget. Og så tages forslaget op på Planlægningsmødet i    

    september 2021. Det vil også blive drøftet på Planlægningsmødet for aftenturene i   

    marts  2022.

6. Fremtidigt arbejde

    Der blev uddelt posters til de fremmødte, så hver enkelt kunne skrive forslag til, hvad 

    man ønskede af ture m.v. Marianne samlede posterne sammen og orienterede om, 

    hvad der var blevet skrevet. Bestyrelsen vil kigge nærmere på forslagene og vurdere, 



    hvad der skal arbejdes videre med.

7. Valg af:

    a) Bestyrelsesmedlemmer:

    Formand Ingelise Sørensen - modtager genvalg. Genvalgt.

    Næstformand Dorte Lunding - ikke på valg

    Kasserer Egon Olsen - ikke på valg

    Bestyrelsesmedlem Vivi Novrup - ikke på valg

    Bestyrelsesmedlem Vibse Schultz - modtager ikke genvalg.

    Bestyrelsesmedlem Bidde Hagen Vad - modtager ikke genvalg

    Arne Sørensen og Åge Andersen blev valgt i stedet for de 2 som udtræder af   

    bestyrelsen.

      

b) Suppleanter:

    Marianne Caspersen er på valg. Genopstiller og blev valgt.



    Åge Andersen er på valg. Genopstiller ikke, da han blev valgt ind i bestyrelsen.

    Leif Rostbo blev valgt som ny suppleant.

 

c) revisor: 

    Kirsten Tofte – modtager genvalg. Blev valgt.

    

    

    revisorsuppleant :

    Åse Nørgreen blev valgt som ny revisorsuppleant.

d) Landsmødedeltagere til mødet 7/11-2021

    Formanden + 2 Landsmødedeltagere + 2 suppleanter

    (se Dansk Vandrelaugs Love)

    Delegerede Åge og Vivi blev valgt.

    Suppleanter:  Niels Schultz  blev valgt til 1. suppleant og Leif Rostbo som 2.   

    suppleant.

8. Eventuelt

    Steen Kobberø takkede for, at han måtte komme til DVL Esbjergs generalforsamling. 

    Han fortalte om Corona-konsekvenser for Kultorvet og det store arbejde, der   

    krævedes for at informere og få tingene til at fungere med tilmeldinger m.v. 



    Friluftsrådet gav tilskud på 150.000 kr., som tilmeldingssystemet kostede.

    DVL fik også 120.000 af Nordeafonden for at lave stisider på nettet, så alle borgere    

    kan se forslag til, hvor man kan tage på tur.

    Efter 2. Corona bølge blev alle mulige stier lagt på kort på Googlemaps. Lige 

    før påske 2021 blev der annonceret 288 ture i Danmark på Google Maps. Stor ros til 

    DVL fra Google Maps.

    Nu bruges energien på at få alle medlemmer ud på ture igen, og at vi alle kan vende   

    tilbage til normalen.

    Steen bød Arne velkommen til styrelsen. Nu har Esbjerg afdelingen 2 personer  med    

    i styrelsen - Marianne og Arne. 

    I løbet af et år går der ca. 1.600 medlemmer ud af DVL på landsplan, men der er så 

    også ca. 1.600, der melder sig ind. Fremover skal der bruges flere kræfter på 

    fastholdelse af medlemmer.

    Dora fortalte at Friluftsrådet også har ligget i dvale p.g.a. Corona. Så der er intet nyt.

    Der blev efterspurgt et højttaleranlæg i Mødestedet, så alle kan høre.

    Alfred fortalte lidt om turen til Sønderjylland. Der er plads til 6-8 personer tilbage.



    Ingelise opfordrede til at man deltager i Østskovturen den 22/6-21. Egon bad igen, 

    igen om, at medlemmer skriver deres navn i feltet oplysning til modtager, når der 

    overføres penge for turen.

    Bidde og Vibse fik overrakt en gave fra DVL Esbjerg for deres arbejde i bestyrelsen.   

    Tusind tak for gaverne.

    Den 17. juni 2021.

    Vibse Schultz

    sekretær


