Gentofte Afdeling
Beretning 2019, til fremlæggelse på generalforsamlingen 29-02-2020.
Det er gået rigtig godt i 2019. Vi har haft en pæn tilgang af nye medlemmer, 64 nye i alt i 2019.
Og, hvad der måske er væsentligt, var ca. 1/3 af de nye mænd. Ved årets slutning var vi 326
medlemmer, hvor det tilsvarende tal et år tidligere var 314.
De fleste af vores medlemmer er i den modne alder, hvor man har tid til at bruge hele dage på
at tage på vandreture. Ved en opgørelse i begyndelsen af december var ca. 150 medlemmer
70+, ca. 100 imellem 60 og 69, ca. 60 imellem 25 og 59 og 10 medlemmer imellem 13 og 24 år.
3/4 af medlemmerne er kvinder og 1/4 er mænd.
Medlemsarrangementer Vores hovedaktivitet er vandreture, og blandt dem er langt de fleste
endags ture i lokalområdet, i hovedstadsområdet eller i Nordsjælland. Vi har gennemført 77
dagture med ca. halvdelen på hverdage og halvdelen på lørdage eller søndage. To har været
busture til Sverige, henholdsvis til Hallands Väderö i juni og til Söderåsen i oktober, og én var en
kombineret vandre- og sejltur i Københavns Havn i september. Af hverdagsturene var de 16
sommeraftenture om torsdagen i maj til august, mens 22 var dagture typisk på tirsdage. De
fleste af turene har været annonceret i VandreLiv, men fire af dem blev arrangeret med kort
frist som pop-op ture, som kun blev vist på hjemmesiden, på facebook og i vores Nyhedsbrev.
Blandt de traditionsbundne ture havde vi en tur på Vandrelaugets fødselsdag 18/5 fra
Fredensborg til St. Gribsø, tre ture i forbindelse med Gentofte Kultur og Festdage i juni, en
sommertur i Hareskoven, hvor vi bød deltagerne på en forfriskning på Bryggeriet Skovlyst, tre
ture på Vandrernes Dag i september, som alle gik til Svenske Villa i Bernstorffsparken, hvor de
ca. 70 deltagere fik kaffe/te/kakao med en linse til, en juletur i december med gløgg til
deltagerne og årets sidste tur mellem jul og nytår med en lille nytårsskål.
I september deltog vi i indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord i Frederikssund
med en tur gennem Frederikssund ud til fjorden med kig til den gamle Kronprins Frederiks Bro
og videre langs fjorden til den nye bro, hvor vi mødte deltagerne fra flere andre afdelingers
ture, så vi sammen var ca. 270 deltagere, som gik over broen og tilbage.
I maj-juni arrangerede vi sammen med afdelingerne i Lyngby, Nordsjælland og Roskilde det
årlige vandretræf for medlemmer fra hele landet med indkvartering på Danhostel Copenhagen
Amager og ture i Kongernes Nordsjælland, København (By og Havn) og ikke mindst Naturpark
Amager og Amager Fælled, hvor nattergalen sang lystigt. Deltagerne fra Jylland og Fyn var i
overtal, men der deltog også nogle sjællændere og et enkelt medlem fra København.
Og så skal vi ikke glemme at nævne vores vandreferier. Vi havde tre i 2019: en skitur i Norge i
marts, en vandreferie i Tyrol i juli og en i Norge i september.
Udadrettede aktiviteter Tidligt på året inviterede Gentofte Kommune os til at deltage i fem
arrangementer fra maj til september for at sætte fokus på FNs 17 verdensmål. Vi valgte at
deltage i de to af arrangementerne, hvor temaet harmonerer bedst med vores mål: i maj i
Vangede Bygade med temaet Sundhed og Trivsel og i september i den gamle skolegård her ved

Byens Hus med temaet Natur og Klima. Ved begge arrangementer talte vi med mange
interesserede gæster og uddelte eksemplarer af VandreLiv og folderen Gå dig sund med Dansk
Vandrelaug.
En anden udadvendt aktivitet er opstilling af eksemplarer af VandreLiv til fri afbenyttelse
forskellige steder i kommunen, blandt andet på bibliotekerne og i Kildeskovshallen - et job som
Ulla Mørk har taget sig af.
Økonomi 2019 var det andet år i den prøveperiode, hvor vi får et lidt større tilskud pr. aktivitet
fra landsforeningen, og hvor medlemmer deltager gratis på turene. Resultatet af den nye
ordning viser, at direkte udgifter og indtægter på turene balancerer nogenlunde, og at vi får
overskud på vandreferierne. Derved er er der luft nok til at dække møde- og transportudgifter
mv., og til at vi sidst på året har en eftermiddagstur for turledere og bestyrelsen med deres
bedre halvdel, hvor vi slutter af med at spise middag sammen på en restaurant.
Tidspunktet for udbetaling af tilskudsbeløbet fra landsforeningen er blevet fremrykket, således
at ca. halvdelen af 2019-tilskuddet blev udbetalt i starten af 2019, mens resten bliver udbetalt i
april 2020. Tidligere blev hele tilskudsbeløbet først udbetalt året efter det år det vedrørte. Derfor
vil vi for fremtiden tage tilskudsbeløbet for det aktuelle år op i samme års regnskab. I 2019regnskabet er indtægtsført halvt tilskud for 2018 + hele tilskuddet for 2019. Derfor er årets
resultat noget større, end vi forventer de kommende år.
Yderligere har en gennemgang af det godkendte 2018-regnskab vist, at der var enkelte
fejlposteringer og forglemmelser. Korrektion for disse poster er taget med i 2019-regnskabet, så
vi nu skulle have styr på det. På landsforeningens og den statsautoriserede revisors initiativ er vi
begyndt at bruge et ensartet regnskabs- og bogføringssystem i alle lokalafdelingerne for at sikre
transparens i den samlede økonomi. Systemet blev introduceret på en regnskabsworkshop i
Odense i september.
I 2019 har vi haft et par ekstraordinære udgifter: i september valgte vi at donere 2.000 kr. til
Danmarks Naturfredningsforenings og TV2s kampagne: Danmark planter Træer. Indsamlingen
opnåede et samlet resultat på lidt over 20 mio kr., så der vil blive plantet lidt mere end 1 mio
træer i de 46 folkeskove, som skal komme ud af kampagnen. Til broindvielsen i september blev
der fremstillet buffs til deltagere og turledere, og da en fondsansøgning om støtte til det ikke
gav resultat, enedes vi seks afdelinger om hver at skyde et beløb i en pulje til det. Afdelingens
bidrag var 1.000 kr.
Jubilarer Vi har i år fire jubilarer, en 25 års jubilar, to 40 års jubilarer og en 50 års jubilar. Vi
har bedt jubilarerne være med her i dag, så vi kan fejre dem efter generalforsamlingen.
Bestyrelse Siden generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen bestået af: Ulla Mørk, kasserer,
Vibeke Bjerregaard, Carl-Vilhelm Rasmussen, Ole Bertelsen, næstformand, og mig selv som
formand. Else Secher er suppleant. Ulla Mørk og Ole Bertelsen er på valg i dag.
Kasserer/bogholder Efter længere tid at have ønsket at slippe for kassererposten, gjorde Ulla
Mørk alvor af det i efteråret, så Christian Lauritzen overtog den midlertidigt, og vi annoncerede
kassererposten i nyhedsbrevet i september. Det gav hurtig respons fra Astrid Underbjerg, som
har sørget for bogføringen af 2019-regnskabet, og som opstiller til bestyrelsesvalget senere i

dag, så hun også formelt kan blive vores næste kasserer.
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 Hanne Hornemann som ny turleder, hvad vi er
glade for. De andre turledere er: Anne Grete Valeur, Carl-Vilhelm Rasmussen, Christel
Lundgreen, Christian Lauritzen, Else Secher, Niels Ebbe Dam, Ole Bertelsen, Tina Lorenzen, Ulla
Mørk og Vibeke Bjerregaard. Vi er 11 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 få
Jer klædt på til opgaven.
Landsforeningen Vi deltager hvert år i DVLs landsmøde i november, hvor de overordnede
beslutninger i landsforeningen bliver behandlet. Udover landsmødet har der i 2019 været afholdt
et formandsmøde i maj og to seminarer/workshops i februar og september om regnskab og
revision. Derudover har vi sammen med de andre afdelinger øst for Storebælt et årligt
regionsmøde om foråret, som Lyngby Afdeling var vært for i 2019. Ole Bertelsen har deltaget i
forskellige udvalg og arbejdsgrupper i DVL og deltager også i Friluftsrådets arbejde.
Nyhedsbreve En del af DVL-projektet Forbedret Kommunikation gik ud på, at ruste os til at
udsende elektroniske nyhedsbreve til afdelingens medlemmer. Det kom op at stå kort efter
nytår, og vi udsendte vores første nyhedsbrev i slutningen af januar. Frem til sommeren
udsendte vi et nyt i slutningen af hver måned, men efter sommerferien besluttede vi en ændret
udsendelsesfrekvens, så de nu udkommer hver anden måned ca. en måned forskudt for
udsendelsen af VandreLiv.
Når vi får meddelelse om nye medlemmer, eftersender vi det seneste nyhedsbrev til dem med et
lille velkomstbrev.
Hjemmeside og facebookgruppe I forbindelse med DVL-projektet Forbedret kommunikation
i 2018 blev afdelingens hjemmeside omdøbt til dvl.dk/gentofte, og den blev sammen med de
andre lokalafdelingers hjemmesider lagt ind på den fælles server, så man populært sagt kan
blade imellem de forskellige hjemmesider ved hjælp af et valgfelt øverst på siden. Samtidig blev
helhedsbilledet af afdelingernes hjemmesider koordineret, så de samlet signalerer til brugeren,
at hun er på en af Vandrelaugets sider. Vi er glade for resultatet, som både styrker den fælles
’branding’ og giver os mulighed for individuelle artikler. Det er Vibeke Bjerregaard, der står for
redaktionen af vores hjemmeside, og hun varetager også velkomsten af nye medlemmer i vores
facebook-gruppe, som man finder vej til ved et klik på afdelingens hjemmeside. Facebookgruppen blev oprettet for ca. to år siden. Efter et år var der ca. 10 medlemmer i gruppen, nu er
der 65.
Medlemskaber Vi medlem af Frivilligcenter Gentofte, hvor vi holder mødet i dag her i Byens
Hus på Hellerupvej 24, og af Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG).

