
Generalforsamling d. 21.2.2023 Dansk Vandrelaug, Esbjerg afd.

Afholdes: Sædding Centret, Mødestedet kl. 19.00 – 22.00

Foruden bestyrelsen er der 90 deltagere i aften samt vores Landsformand Steen 
Kobberø.

Nordea besøger os med overrækkelse af en check på 8.000 kroner. De vil gerne støtte
vores fantastiske forening.

Nordea har også skænket til de Historiske vandringer.

Dagsorden:

 Valg af dirigent

 Dora vælges og takker og nævner, at Generalforsamlingen er varslet i tide.

 Bidde vælges som referent

Formandens beretning:

 349 medlemmer lige nu – et fald på 21. Ingen nedgang af turledere.

 Takker alle turlederne for deres ture.

 Viser på slideshows billeder fra alle turene i årets løb.

 Spørgsmål til beretningen:

 Lene ville gerne se BESTYRELSEN.

 Bestyrelsen præsenterer sig.

 De små 5 km ture, et tilbud Bidde har lavet for dem, som ikke vandrer så langt 
i kilometer, blev nævnt og rost. Disse er blevet populære.

Beretningen bliver godkendt.



 Regnskab

 Leif (som ny kasserer) præsenterer regnskabet for året.

Regnskabet godkendes med applaus.

 Kontingent

 Fortsætter uændret.

 Sten orienterer omkring kontingentproblematikken.

 Man har nedsat en gruppe til at undersøge og kigge på prisen, værdi og 
betydning. Priselasticitet.

 Spørgsmål til kontingent: Nina stiller spørgsmål til, hvorfor det er billigere ”for
par” end for enlige? Hertil svarer Sten, at par får kun 1 medlemsblad!

  Indkomne forslag

 Ingen.

 Fremtidigt arbejde

Marianne: bekymrer sig over at folk i vores målgruppe 60-+ er gået ud. Hvad 
kan vi gøre for at holde på medlemmerne? Derfor

Deler Marianne labels ud til deltagerne i aften, så vi kan komme med forslag 
om ideer til dette emne.

Formand på valg:

 Nuværende Formand Ingelise Sørensen ønsker ikke genvalg.

 Ingelise takker af og fortæller lidt fra tiden som formand.

 Hvad det vil sige ”at være formand”, siger hun lidt om.

 Følge med i om hvad sker der på Kultorvet, hvad sker i hele landet. De samme 
principper, vi arbejder under. Ligeledes det lokale islæt.

Landsmøder, formandsmøder, regionsmøder.



Ingelise foreslår: hun vil gerne være med til at sparre med den kommende nye 
formand.

Jørn Hagen Nielsen foreslås som ny formand.

Han præsenterer sig og takker JA til jobbet med applaus fra deltagerne.

Arne Kopp og Aage Andersen er på valg og genvælges.

Susanna Thorup og Susanne Howalt Larsen, suppleanter er på valg og 
genvælges.

Ejvind Birkelev vælges som revisor.

Aase Nørgreen genvælges som revisorsuppleant.

Landsmødedeltagere: (4. november):

Repræsentanter: Leif Rostbo, Marianne Caspersen og den nye formand.

Suppleanter til Landsmødet: 

Ingelise Sørensen og Susanne Larsen.

 EVENTUELT:

Marianne holder en tale til afgående formand Ingelise og takker for de 8 år hun
har siddet i Bestyrelsen.

Hun har været initiativtager til mange nye aktiviteter, hovsa ture, aftenture, 5 
kms ture, speedy gonzales ture fra De Hvide mænd.

Bidde nævner for forsamlingen at der er INFO møde den 2. maj vedrørende 
Harzenturen.

Poul Erik spørger om folk vil gå tur for Folkekirkens Nødhjælp.



Landsformand Steen Kobberø:

Holder tale for Ingelise, som han synes er en ”klog kvinde”

Siger ved samme lejlighed, at der nu er 2.400 ture landet over men i 2022 var 
der 2.800 til sammenligning, men vi skal op på endnu flere.

Han fortæller også lidt om de historiske vandringer.

Lige nu ligger der mange ture aktivt ude på vores net.

F ture (de fede ture) som vi har fået penge der til fra Nordea fonden, 

Der er stor nysgerrighed på disse ture, håber vi får skabt interesse for dem.

Medlemstilbagegang/fremgang:  det buldrer desværre ikke fremad selv efter 
coronakrisen!

9.849 i dag som medlemmer i hele landet.

Medlemstilbagegangen har presset likviditeten.

Formandsmøde: 13. maj 2023.

Der skal her diskuteres.

Hvad kan vi gøre for de yngre?   ”de gider ikke gå”

Vi bliver jo ældre…

Økonomien skal der styr på.

Steen nævner, at bladet snart gøres digitalt, da der her kan spares meget 
ligeledes angående bæredygtigheden.

Steen siger, at han også skal stoppe som Landsformand! Efter de 8 år.

Det er de lokale formænd, der skal pege på en ny.

Steen siger tak for denne gang.

Lidt debat omkring spørgsmål til Kultorvet.

Dora afslutter Generalforsamlingen.

REF.:   Bidde Hagen Vad



 

     


