Gentofte Afdeling
Fremtidigt arbejde. Generalforsamlingen 02-03-2019.
Generelt tilstræber vi som minimum at fastholde det nuværende aktivitetsniveau og
helst udvide det løbende. Jo flere aktiviteter vi har, og jo mere forskellige de er, rammer vi
forhåbentlig noget med appel til mange af medlemmerne. Vi har som regel mindst en tur
enten lørdag eller søndag i weekenden, mange hverdagsture på tirsdage og
torsdagsaftenture i sommermånederne.
I dag har vi besøg af Gentoftes Grønne Guide, Karen Stevnbak Andersen, som måske kan
åbne vores øjne for nye typer af ture og arrangementer med appel til de yngre årgange,
så vores program bliver endnu mere alsidigt.
Men uden frivillige ingen aktiviteter. Så vi vil meget gerne have nye frivillige turledere.
Tag en snak med en af os på turene, om hvordan I kommer i gang. Dansk Vandrelaug
afholder to-dages grundkurser for turledere flere gange om året, og omkostningerne til
kursus og transport afholdes af foreningen, hvis I bliver tilmeldt gennem afdelingen.
I 2019 arrangerer vi det årlige Vandretræf i samarbejde med Nordsjælland, Lyngby og
Roskilde Afdelinger. Vandretræffet i Kristi himmelfartsferien plejer jo at foregå et sted i
provinsen, men vi synes der også er steder i hovedstadsområdet og Nordsjælland, vi
gerne vil vise deltagerne fra resten af landet. Der bliver ture i Nationalpark Kongernes
Nordsjælland, i København (sejl- og vandretur), i Naturpark Amager og på Amager Fælled.
Vi har igen i år to vandreferier på programmet: Skituren i Espedalen gentages i marts 19
med Ole Bertelsen og Carl-Vilhelm Rasmussen som turledere (udsolgt), og i juli har vi en
vandreferie i Tyrols pragtfulde bjergområde med Tina Lorenzen som turleder sammen
med Ruby Rejser. Hvis I har ønsker eller idéer til vandreferier hører vi gerne fra Jer. Det
kunne jo være, der kom et projekt ud af det.
Af andre specielle ture har vi allerede nu planlagt en tur til Hallands Väderö i juni, og der
kommer nok igen en kombineret sejl- og vandretur i Københavns Havn og en tur i
Hareskovene med pitstop på Bryggeri Skovlyst i løbet af sommeren.
Men hvad nytter det at have et supergodt program, hvis det ikke kommer bredt ud. Vi er
glade for medlemsbladet VandreLiv og vores hjemmeside dvl.dk/gentofte/, som ligger som
et faneblad på landsforeningens hjemmeside dvl.dk. Begge steder præsenteres vores
program godt, og vores lokale ture bliver også nævnt i ugekalenderen i Villabyerne.
Vi har for et års tid siden oprettet en facebookgruppe: DVL Gentofte
(facebook.com/groups/215646629001388/?ref=bookmarks), som vokser stille og roligt.
Og så er vi i år begyndt at udsende et elektronisk nyhedsbrev, som mange af Jer sikkert
har fået i indbakken i slutningen af januar og igen for en uges tid siden. Vi er fuldt ud klar
over, at vi skal lære at redigere nyhedsbrevet lidt strammere, så det har reel nyhedsværdi.

Kommentarer og tilbagemeldinger på vores nyhedsbrev er meget velkomne – vi vil så
gerne blive gode til det også!
Det er kun de medlemmer, som har oplyst en mail-adresse i DVLs medlemssystem, som
modtager Nyhedsbrevet. Men der er en teknisk detalje i systemet, som gør at to
medlemmer med samme mail-adresse ikke modtager noget. Hvis det skulle være tilfældet
for Jer, kan I rette mail-adressen i systemet for den ene af Jer. Det gøres på dvl.dk efter
login i menuen ’Bliv medlem’ eller ’Medlemsportalen’.
På Vandrernes Dag i september vil vi i år fokusere på vores nærområde. Hvis vi
arrangerer flere ture, vil vi finde et egnet sted i kommunens grønne områder til et
fællesarrangement med et lille traktement.
I 2020 fylder Dansk Vandrelaug 90 år, og det skal naturligvis fejres med ture i Gribskov.
Derudover er der allerede nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til et
årstema for 2020, på tilsvarende vis som Maritime Vandringer sidste år og Fod på
Danmark i 2014. Og vi vil igen i 2020 gøre vores til at bidrage til årstemaets
gennemførelse.
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