Gentofte Afdeling
Beretning 2018, til fremlæggelse på generalforsamlingen 02-03-2019.
2018 har været et spændende år, hvor Maritime Vandringer prægede det meste af året, og hvor
afdelingens hjemmeside blev integreret i multisitet sammen med DVL og de andre afdelinger.
Det var det første år, hvor dagsturene normalt er gratis for medlemmer, og det er gået godt.
Maritime Vandringer I hele landet har der været næsten 400 Maritime Vandringer fra marts
til oktober 2018. Heraf bidrog afdelingen med 29 dagsture og den lille 5-dages vandreferie i april
på Tisvilde Højskole, Maritime Vandringer i Tisvildeleje, som vi arrangerede i samarbejde med
Roskilde, Frederikssund, Nordsjælland og Lyngby Afdeling.
Ture Vi har haft 90 ture i alt i årets løb, hvilket er en stigning på ca. 20 % i forhold til 2017: 47
længere ture på lørdage eller søndage – 26 kortere ture om dagen på hverdage – og 17
sommeraftenture fra maj til august. Enkelte af turene har været samarbejdsture arrangeret
sammen med andre afdelinger: vores bidrag til vandrestafetten rundt langs Nordsjællands
kyster nr. 14 i samarbejde med Lyngby Afd. og nr. 15 og 16 i samarbejde med Københavns Afd.
På Vandrelaugets fødselsdag 18. maj var turen i delvist samarbejde med Københavns Afd.,
nemlig sejlturen på Esrum Sø – på vandringerne på begge sider af søen gik vi vores egne ture.
Vi har haft to velbesøgte ture i Skåne: en vulkantur i maj og en tur på Söderåsen i oktober. Tre
af vores ture i juni var en del af programmet for Gentofte Kultur- og Festdage, og i september
sprang vi med på Kommunens initiativ og deltog i kampagnen Bevæg dig for Livet med fire ture.
Og så har vi både haft en Brotur og en Tårntur i København, en kombineret sejle- og vandretur i
København, en tur med udpegning af Livstræer i Hareskovene, og vores særlige sommertur i
Hareskovene med pitstop på Bryggeriet Skovlyst gentog vi for tredje år i træk, så den er ved at
blive en tradition.
Vandreferier Udover Maritime Vandringer i Tisvildeleje nævnt lidt tidligere har vi haft to
vandreferier til udlandet: en skitur til Espedalen i Norge i marts og en tur til E1 Sicily Trek Fest
ved Siciliens østkyst i maj-juni.
Vandrernes Dag Altid tredje søndag i september, denne gang den 16. september, stod i
Maritime Vandringers tegn. Gennem nogle år har vi sammen med afdelingerne i Nordsjælland,
Lyngby og København arrangeret fælles event for nogle af turene. Denne gang havde vi to ture,
som var med til det fælles traktement om eftermiddagen ved Furesøbad, mens en anden tur
knyttede sig til Geologiens Dage med fortællinger om istidslandskabet ved Øresundskysten
mellem Klampenborg og Skodsborg.
Udstilling I maj måned satte Ordrup Bibliotek fokus på vandring, og vi medvirkede med en lille
udstilling, ligesom vi sørgede for trykt informationsmateriale til uddeling. Biblioteket havde sat et
udvalg af bøger om vandring frem og havde midt i måneden en visning af filmen ’Wild’.
Medlemmer Vi får hele tiden nye medlemmer, og med landsforeningens nye medlemssystem,
modtager jeg siden maj måned en mail, hver gang et nyt medlem har indmeldt sig. I
eftersommeren og efteråret har vi i et par omgange udsendt en særlig velkomstmail til de nye
medlemmer. Ved årets slutning var vi 314 medlemmer – 32 flere end i 2017, eller en vækst på
ca. 11 %. Det tager jeg som et tegn på, at vores program og aktiviteter fungerer godt.
75 % af medlemmerne er kvinder, 42 % er fyldt 70 år og 36 % er mellem 60 og 70, så man kan

sige at vores medlemmers aldersfordeling ligner en omvendt befolkningspyramide af den slags,
som statistikere benytter. Det gør ikke så meget, for aktive vandrere holder sig sunde og friske
langt op i årene.
Jubilarer Vi har i år tre jubilarer, som har været medlem i henholdsvis 60, 40 og 25 år. Vi har
bedt jubilarerne være med her i dag, så vi kan fejre dem behørigt efter generalforsamlingen. I
2018 havde vi fire jubilarer, hvoraf de to fik deres diplomer og gaver efter generalforsamlingen.
Det er dejligt at vide, at der er medlemmer, som bare bliver ved med at synes Dansk
Vandrelaug er den rigtige forening for dem.
Bestyrelse Siden generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen bestået af: Ulla Mørk, kasserer,
Vibeke Bjerregaard, Carl-Vilhelm Rasmussen, næstformand, Ole Bertelsen og mig selv som
formand. Else Secher er suppleant. Ulla Mørk og Ole Bertelsen er valgt indtil 2020, mens vi
andre er på valg i dag.
Turledere Vi har heldigvis nogle gode og nyskabende turledere, som bliver ved at få idéer til
nye ture for medlemmerne. I årets løb har vi fået Tina Lorenzen som ny turleder, hvad vi er
glade for. De andre turledere er: Anne Grete Valeur, Carl-Vilhelm Rasmussen, Christel
Lundgreen, Christian Lauritzen, Else Secher, Lise Norstrand, Niels Ebbe Dam, Ole Bertelsen, Pina
Lauritzen, Ulla Mørk og Vibeke Bjerregaard. Vi er 12 i alt, men vi kan sagtens bruge nogle flere,
så hold Jer ikke tilbage. Der er to til tre grundlæggende kurser for turledere hvert år, og
Vandrelauget tilbyder også kurser i kortlæsning og brug af gps, førstehjælp for turledere mv., så
vi skal nok klæde Jer på til opgaven.
Landsforeningen Vi deltager hvert år i DVLs landsmøde i november, hvor de overordnede
beslutninger i landsforeningen bliver behandlet. Som forberedelse til landsmødet har der i 2018
været afholdt to formandsmøder i maj og september, og sammen med de andre afdelinger øst
for Storebælt har vi et årligt regionsmøde om foråret. Ole Bertelsen og jeg selv har deltaget i
forskellige udvalg og arbejdsgrupper i DVL, og på landsmødet i november blev et af vore
medlemmer, Henning Lund Sørensen valgt til styrelsen i DVL. Jeg selv trækker mig ud af
udvalgsarbejdet i år, og Henning ser ud til at blive min efterfølger på diverse poster.
Forbedret kommunikation Dette DVL-projekt nåede efter omfattende forarbejde en milepæl i
2018 med søsættelsen af en helt ny hjemmeside i september. Samtidig blev afdelingernes
hjemmesider fornyet, så man kan ’bladre’ imellem hovedhjemmesiden og afdelingernes
hjemmesider på det nye multisite. Afdelingen har deltaget i et par særmøder og workshops om
den nye hjemmeside, om den nye turdatabase, som præsenterer turene på en meget fin måde,
og om nyhedsbreve, som vi først er begyndt at udsende efter nytår 2019.
Medlemskaber Vi medlem af Frivilligcenter Gentofte, hvor vi holder mødet i dag i deres nye
omgivelser her i Byens Hus på Hellerupvej 24, og af Sammenslutningen af Idrætsforeninger i
Gentofte (SIG). Det kaster sommetider nogle kursustilbud af sig, og giver os mulighed for at
netværke med nogle af de andre foreninger i kommunen.
I 2018 er vi efter gensidig aftale trådt ud af arbejdet i Sundhed for Seniorer, fordi vi ikke
arrangerer ture specielt for dem, men vores ture er åbne for alle.

