Gentofte Afdeling
Ordinær generalforsamling, mandag den 26. februar 2018 kl. 18
Sted: FrivilligCenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte.

REFERAT
1. Valg af dirigent.
Christian Lauritzen bød velkommen og foreslog Anne-Lotte Krüger som dirigent igen i år. Anne-Lotte blev
valgt med akklamation og indledte med at oplyse, at generalforsamlingen var indvarslet i VandreLiv nr. 1,
hvorved tidsfristen for indkaldelse er overholdt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med
vedtægternes pkt. 6, d, som desuden foreskriver, at generalforsamlingen skal afholdes inden 1. april, hvilket
også er tilfældet. Dirigenten kunne hermed konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.
2. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til Christian Lauritzen, som gennemgik årsberetningen (se bilag), som tillige forelå i et
antal eksemplarer på bordene og blev vist på storskærm imens. Efter enkelte uddybende bemærkninger blev
beretningen godkendt.
3. Godkendelse af regnskab
Dirigenten gav ordet til kassereren, Ulla Mørk, som gennemgik regnskabet (se bilag). Dette forelå tillige
uddelt på bordene og blev vist på storskærm.
Regnskabet affødte et spørgsmål om, hvordan økonomien vil se ud for fremtiden, når vi ikke længere tager
betaling fra medlemmer på turene. Bestyrelsen forklarede, at den del af tilskuddet fra DVL som gives pr.
aktivitet er hævet med 200 kr fra det hidtidige beløb på 57 kr. Dette svarer med det nuværende
aktivitetsniveau til en tilskudsforøgelse på ca. 14.000 kr, og de 30 kr pr gæst på turene vil ligeledes bidrage
med lidt ekstra. Endelig blev det fremhævet, at begge vandreferierne i 2017 havde givet overskud og
dermed bidraget pænt til årets resultat, som er noget højere end sidste år.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag
Dirigenten oplyste, at der ikke var forslag fra medlemmer, men at bestyrelsen havde fremlagt forslag til
vedtægtsændringer. Anne-Lotte gav ordet til Christian, som forelagde forslaget, som i hovedsagen bygger på
ændringer af standardvedtægterne besluttet på DVL’s landsmøder i 2016 og 2017.
Der blev stillet forslag om ændret ordvalg et par steder: i pkt. 6, f udskiftedes ordet ’afgået’ med ’fratrådt’
(om bestyrelsesmedlemmer, som fratræder inden udløbet af deres valgperiode), og i pkt. 9 sløjfes ordet
’kan’ så punktets sidste sætning lyder: Afdelingens midler anbringes på konto i bank/sparekasse.
Både disse ændringsforslag og derpå det ændrede hovedforslag blev enstemmigt vedtaget.
5. DVLs fremtidige arbejde

Anne-Lotte gav først ordet til Christian, som orienterede om afdelingens fremtidige arbejde (se bilag).
Derefter gik ordet videre til landsformanden, Steen Kobberø-Hansen, som orienterede om det fremtidige
arbejde i landsforeningen; primært om det igangværende projekt om bedre kommunikation, som i årets løb
konkretiseres i bl.a. ny hjemmeside og ny turdatabase og selekterede nyhedsbreve til medlemmerne – Sten
pointerede her, at der ikke røres ved VandreLIv, som der er stor tilfredshed med - ; om maritime vandringer,
og om at vi nok hvert andet år vil fortsætte med at sætte større fælles projekter på programmet. Endvidere,
at afdelingernes deltagelse i landsmøder og formandsmøder, samt de frivilliges deltagelse i nogle kurser fra i
år betales af landsforeningen, så afdelingerne ikke selv skal punge ud.
Endelig omtalte Steen DVLs deltagelse på feriemesserne i Herning i februar og i Øksnehallen i oktober. Ole
Bertelsen supplerede med, at DVL i år deltager i Friluftsmødet i Hirtshals 24-26 maj for første gang.
6. Valg af:
a. afdelingsformand (hvert andet år): Christian er valgt i 2017 og ikke på valg i år.
b. yderligere medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter: Ulla Mørk fik genvalg og Ole Bertelsen
stillede op og blev valgt. Else Secher blev genvalgt som suppleant.
c. Revisor og suppleant: Anne Grete Valeur blev genvalgt so revisor, og Jørgen Rendsvig blev genvalgt
som revisorsuppleant.
d. Landsmødedeltagere: Anne-Lotte oplyste, at Christian som formand er fast landsmødedeltager.
Derudover blev Carl-Vilhelm Rasmussen og Ole Bertelsen valgt som landsmødedeltagere, mens Ulla
Mørk blev valgt som suppleant. Landsmødet foregår 10/11-2018 i Odense.
7. Eventuelt
Under dette punkt takkede Christian Ella Nicolajsen for hendes mere end 40 år lange indsats for afdelingen,
først som initiativtager til dens oprettelse og siden som formand, bestyrelsesmedlem og turleder gennem
næsten alle årene. Ella fik overrakt en buket blomster. Ella takkede for ord og blomster og kvitterede med en
tak for det arbejde der foregår i afdelingen med den nuværende bestyrelse og turlederne.
Til sidst takkede Christian Anne-Lotte Krüger for endnu en gang at have ledet os godt igennem en
generalforsamling.

Efter generalforsamlingen hyldede vi to af årets jubilarer, som var til stede: Karen Bøg Hansen, 40 år og Torben
Müller, 25 år. Jubilarerne fik overdraget diplomerne fra landsforeningen suppleret med afdelingens traditionelle
gave, portvin og chokolade. Torben kvitterede for diplomet med, at han mente at han har været medlem uafbrudt
siden ca. 1960 (han var tituleret skoleelev på de første kontingentopkrævninger), og at han vist har både et 25 års
diplom og en af de nåle, man tidligere fik i sine gemmer.
Årets to andre jubilarer, Annelise Larsen, 40 år, og Inger Hansen, 25 år, kunne ikke være til stede, så de får diplomer
og gaver ved en senere lejlighed.
Vi afsluttede aftenen med at få lidt at spise og drikke.
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