
Referat af generalforsamlingen i DVL Esbjerg den 22. februar 20202

73 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Dora Jensen blev valgt

2. Formandens beretning.

Formanden, Ingelise Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, der blev enstemmigt godkendt og med 
applaus.

3. Regnskab

Kasserer Egon Olsen fremlagde regnskabet, der blev enstemmigt godkendt og med applaus.

4. Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogle forslag.

5. Fremtidig arbejde.

Der blev omdelt posters rundt, som medlemmerne i smågrupper udfyldte med forslag til kommende 
arrangementer, ture o.a.

Opsamlingen af forslagene vil blive udsendt med et nyhedsbrev. Bestyrelsen vil vurdere forslagene i forhold
til, hvad der kan arbejdes videre med i forhold til økonomi mv.

6. Valg til bestyrelsen

Inden valget gjorde Egon Olsen rede for, hvad kasserer arbejdet indebærer.

a. Valgt til bestyrelsen blev Leif Rostbo, Vivi Novrup og Marianne Caspersen.

b. Valg til 1. suppleant blev Susanne Howalt Larsen. Til 2. suppleant Susanne Thorup.

c. Valg til revisor blev Kirsten Tofte og til suppleant Åse Nørregren

d. Valg til landsmødedeltager blev Leif Rostbo og Marianne Caspersen. Som suppleanter Vivi Norup og
Susanne Howalt Larsen.

7. Eventuelt

a. Arne Kopp Sørensen, der sidder i Styrelsen, fortalte om nogle af de sager, der arbejdes på centralt;



 Vandretræf på Bornholm, hvor der stadig er pladser.

 Årets tema i Vandreliv er Fællesskab

 Eurando træf i Rumænien i september måned.

 Lig ”topture” og ”Maritime vandringer” planlægges der i 2023 ture med indholdet ”Historiske 
vandringer”

 Der arbejdes hårdt på at lave handlingsplaner på at fastholde medlemmerne, idet der efter 
koronaen er mange udmeldelser.

 På næste Landsmøde skal der vælges ny formand, idet Steen Kobberø har siddet i 8 år og kan 
derfor ikke fortsætte.

b. Dora Jensen, der sidder i det lokale Friluftsråd fortalte om nogle af de sager, der arbejdes med der.

 Der arbejdes med at lave en stigruppe.

 Det er et stort problem med at private sætter ulovlige skilte med tekster, som ”privat”, ”adgang 
forbudt”. Når man møder sådan et skilt, kan man anmelde det til Friluftsrådet, der så går videre 
med det til kommunerne. 

c. Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Egon Olsen og Dorthe Lunding for deres 
arbejde.

Referent Marianne Caspersen


