
I september var der også tur til Sønderjylland med 2 overnatninger og 62 deltagere. Alfred og Poul 
Erik var turledere

Oktober



D. 5. oktober inviterede bestyrelsen Turlederne på udflugt til Koldinghus med rundvisning og kig på 
dronningens broderier. Efter en sandwich var der vandretur i Marielundskoven med turleder Liva 
Clausen fra Kolding som guide og vi sluttede turen med kaffe og kage.

D. 26. oktober inviterede Jens og Jørn på snapsetur i Marbæk. Der var mulighed for at plukke urter, 
udveksle opskrifter og som det ses, var der også smagsprøver.



November

Lille pause på Store klit i Vrøgum plantage på søndagsturen d. 14. november med Jens-Søren som 
turleder

December

View Ranger kursus. 

Vi måtte desværre aflyse det planlagte viewranger kursus d. 30. september, da Wied Ranger blev 
opkøbt af Outdooractive. Og der var på det tidspunkt ikke uddannet undervisere i Outdooractive.



1. Hjælpskursus

Et fuldt tegnet 1. hjælps kursus blev delvis afviklet i december, desværre måtte vi aflyse dag 2 da en 
fra holdet havde fået corona. 2. kursusdag er afviklet i februar 2022

Introaften nye medlemmer.

I august inviterede vi både nye og "gamle" medlemmer til en informations aften om Dvl-Esbjerg, hvor 
vi ville fortælle om hvad vores forening har at byde på. Vi valgte at udsætte mødet til 2022, da der var
meget få tilmeldte. Grunden er, at vi oplever at vi får mange nye medlemmer i løbet af året, men 
mange melder sig også hurtigt ud igen. Det gælder både lokalt og på landsplan.

Bestyrelsesmøder:

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder heraf 1 skypemøde i februar. Vi har bla. i forbindelse med valg af 
nye bestyrelsesmedlemmer til Generalforsamlingen i juni debatteret hvad det er for opgaver vi som 
bestyrelse skal løse og hvilke forventninger der er til nuværende og kommende 
bestyrelsesmedlemmer.

Vi har desværre ikke kunnet indfri alle ønske fra sidste Generalforsamling, bla. ønsket om 
medlemsarrangementer har ikke været muligt på grund af koronaen.

Medier

Dvl central har brugt medierne flittigt i 2021, det gælder både radio, tv og aviser. Ønsket har været at 
fortælle om de mange vandrestier der er rundt om i landet. I den forbindelse kunne vi læse en artikel i
Jyske Vestkysten d. 16. februar, hvor Dorte kom med gode tips til områdets vandrestier
Også ugebladene har haft interesse i at fortælle de gode vandrehistorier. Hjemmet havde opsnappet 
Inger og Ellys fortælling i Vandreliv og havde kontaktet dem og det kom der en flere sider artikel ud af.

Nyhedsbreve

Vi har flittigt brugt Nyhedsbrevene i 2021. Ialt 22 har vi sendt. Det er en hurtig måde at få både 
aktuelle oplysninger og hvad der ellers rør sig i foreningen, ud til alle medlemmer.

En stor tak til alle

Jeg vil slutte årets beretning med en stor tak til alle der har  deltaget 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 og udvikle vores forening.
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.

Ingelise Sørensen

Dvl-Esbjerg


