
Beretning til DVL Esbjergs Generalforsamling 2023.

Vi havde ved udgangen af 2022 349 medlemmer, dvs. et fald på 4 medlemmer i forhold til 2021. 
Heldigvis er der ikke nedgang af aktive turledere, så trods skrumpende medlemstal var der et 
stigende antal planlagte ture.  I 2022 var der 34 turledere der bød ind med tur/ ture. Der blev 
afviklet 115 aktiviteter. Der var et gennemsnit på 24 medlemmer pr. tur

Her kommer en lille kavalkade af nogle af turoplevelserne fra 2022.
Det er langt fra alle turene der er nævnt og der er mange fantastiske billeder på hjemmesiden

Men inden skal lyde en stor tak til alle Turlederne for nogle fantastiske ture i 2022

Januar
Januar startede positivt, coronaen var ved at slippe sit tag i Danmark og vi måtte igen gå mange 
sammen og der var ingen nedlukninger i resten af 2022. 
Vi startede derfor tradition tro med Nytårstur fra Kvaglund kirke og holdt Nytårskur med 
boblevand og kransekage i pausen på atletikstadion. Den tur var der rigtig mange der gerne ville 
med på nemlig ialt 62 om tirsdagen og 50 om onsdagen.

Januars 2. traditionsrige tur var selvfølgelig til Fanø 

Februar

Bød blandt andet på tur forbi Esbjerg nye Plehjem og Senior boliger i GjesingJens

Generalforsamlingen samlede rekord mange deltagere nemlig, 73. 
Egon Olsen og Dorte Lunding forlod bestyrelsen og ind kom Marianne Caspersen og Leif Rostbo. 
Som supl. valgtes Susanne Howart Larsen og Susanna Larsen.

Marts

I marts var vi forbi Baunehøj i Skads  og søndags turen gik til Kvaglund.

April

I april Inviterede Jens-Søren på nye stier ved en af de største åslynger i Europa, på turen 
"Landskabsgang" ved Øster vedstedAage

på turen til Nørholm Skov og hede 

Maj

I maj var der orkidetur til Treldenæs 

og "kom lad os gå" holdet var i Ølgod for at se på skulpturer



Juni  

Juni startede med 3-dages tur til Juelsminde sammen med Bidde og Jørn

Dag 1 om Bygholm sø

dag 2 til Snaptun og Tønballe skov

Dag 3 til Hjarnø

Det var på den tur et par af Dvl's medlemmer fik en ekstra oplevelse med en overnatning i 
vinkælderen
Dragefestival på Fanø er en oplevelse hver gang

 juni måneds aften tradition fra vandreturen, grillpølserne og socialt samvær Østskoven.

Juli

Juli bød på søndagstur til Kongeåstien og hverdagsture til Grærup/ Vejers. Aftenturene gik til 
Sædding og Nysø. 
Alle ture giver deres helt specielle oplevelser.
?
August

startede med tur til Ribe, hvor 104 medlemmer gik med på byvandring, gåtur til Kammerslusen 
og indtagelse af bakskuld

- og dem der kom for "sent" til færgen efter aftenturen på Fanø d.11. august, fik den stor 
oplevelse at se månen stige op i øst.

60 medlemmer gik med på turen til Langli, som har åben for besøgende mellem 16. juli og 15. 
september. altid en stor oplevelse, specielt i godt vejr.

September

Billedet er fra septembers sidste tur til Ribe for at opleve sort sol. 

Vandrernes Dag

Vandrernes dag er en landdækkende vandrebegivenhed og som skal være med til at lokke nye 
medlemmer til. Vi havde derfor sat alle sejl til d. 18.september og havde arrangeret 4 forskellige 
ture i vores område. Vi havde sendt pressemeddelelse til lokale ugeaviser, kun Esbjerg Ugeavis 
reklamerede brugte pressemeddelelsen
Deudover blev alle turene på Vandrernes dag + alle tur i efteråret skrevet ind i Kultunaut og Dvl-
Esbjerg's Facebookside
Der var deltagere på alle turene, ialt 69 deltog, men der var meget få gæster. 
Vi lærte at vi skal bruge de lokale By-Faceboksider istedet. Det må blive næste gang.
Vejret kan der måske også forhandles om. 

Oktober

Hovsatur til Marbæk for at sanke planter til at give smag til snaps. Der var vist også smagsprøver 



November

Efter vandreturen fra Vejen til La Cour Museet i Askov var der fortælling om Poul La Cuor. Han 
byggede den første strømproducerende mølle i Danmark, sandsynligvis den første uden for USA 
og senere udviklede Poul La Cour også ilt og brint.

December

Den allersidste tur i 2022 - tilbage ventede her i Mødelokalet rundstykker og kaffe og en 
glædelig jul og et godt nytår. Ca. 90 medlemmer deltog

Turlederne

Som optakt til dette års Historiske Vandringer inviterede bestyrelsen i juni måned, Turlederne på
Byvandring med Jørgen Dieckman Rasmussen som Turleder. Emnet var "Nybyggerbyen Esbjerg".
Dagen sluttede med smørrebrød, kaffe og kage.

I efteråret inviterede bestyrelsen igen til Turlederarrangement. Denne gang til Nysø, hvor 
turlederne blev delt i mindre grupper og sendt på tur med en række spørgsmål, som skulle 
vendes inden tilbagekomsten.
Emnerne var bla. "Hvad er du god til", "Hvorfor er du turleder" og "Kurser" og "Hvordan skaffer 
vi nye medlemmer".
Der kom mange bud på spørgsmålene og vi kvitterede med en 3-retters menu over grill , 
udarbejdet af chefkok Arne. Det eneste der mangledes, var en røgvender.

Generalforsamlingen samlede rekord mange deltagere, nemlig 73 medlemmer . 
Egon Olsen og Dorte Lunding forlod bestyrelsen og ind kom Marianne Caspersen og Leif 
Rostbo. Som supl. valgtes Susanne Howart Larsen og Susanna Larsen.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende  med Marianne som næstformand og Leif 
Rostbo som kassere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder. Et af de faste punkter på bestyrelsesmøderne er "Siden
sidst" hvor vi orienterer hinanden om deltagelse i evt. møder, bla. hvad Styrelsen 
arbejder med. 
Ud over at have planlagt/ evalueret årets større arrangementer, har følgende emner bla.
været på dagsordenen
- Gennemgået fordelingen af bestyrelsesopgaver i forbindelse med nye 
bestyrelsesmedlemmer
- Revideret Kørselsgodtgørelse ordningen
- økonomi, både lokalt og på landsplan
- Sikkerhed i forbindelse med ture

I august inviterede vi nye medlemmer til en aftenvandretur ved den Hemmelige skov. Vi 
sluttede af med kaffe og kage og fortalte om DVL lokal og DVL som Landsforening. Der 
deltog 5 nye medlemmer. De roste aftenens arrangement. Så det er en gentagelse værd.

Der er sendt Nyhedsbrev hver måned til den 1. med oplysninger om den kommende 



måneds aktiviteter og ligeså mange ekstra med aktuelle oplysninger, flest vedr. ture.
Nyhedsbrevene bliver åbnet af mindst 80% af modtagerne.

Der blev afholdt et internt OutdoorActive kursus for 15 deltagere i Juni måned, med 
Steen Kobberø som underviser.

Bidde og Jørn i var i oktober måned på kursus for turledere, der arrangerer vandreferier.
 
Arne har søgt/ og fået 8683 kr til indkøb/ og indkøbt højtalerustyr.

Der har været afholdt en række Skype møder som turlederne har kunnet deltage i. Bla. 
om Historiske vandringer.

Jeg vil slutte årets beretning med en stor tak til alle der har deltaget i vandreture og 
arrangementer. Stor tak til turlederne for mange skønne veltilrettelagte ture, til 
webmaster, fotografer og alle frivillige der giver en hånd med til vores arrangementer..
Ikke mindst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og for at være med til at 
holde gang i vandrestøvlerne.
Husk der er altid plads til flere turledere og frivillige og oplevelser lige uden for døren

Niels

Mvh.
Ingelise Sørensen
DVL Esbjerg


