Gentofte Afdeling
Beretning 2020
Ture og aflysninger
2020 blev året, hvor alting kom til at stå i corona-pandemiens tegn. Vi startede året blandt andet med
topture på programmet, og vi nåede at gennemføre 18 ture fra nytår til nedlukningen af Danmark i starten
af marts. Derefter var alle vores ture aflyst indtil starten af juni, hvor landsforeningen havde fået etableret
et elektronisk tilmeldingssystem knyttet til turannoncerne på dvl.dk.
I de perioder derefter, hvor forsamlingsforbuddet har været lavere end 100, har det været et krav at
tilmelde sig turene på forhånd for at kunne deltage. For vores afdeling har det været fra 8. juni til 7. juli og
igen fra 7. september og resten af året.
Vi har i 2020 annonceret 95 dagsture, hvoraf 26 blev aflyst på grund af coronaen. Vi har gennem året lagt
vægt på, at deltage i DVLs fælles projekt ’På toppen med DVL’. 44 af vores annoncerede ture var Topture,
hvoraf de 33 blev gennemført. To andre særprojekter: Vores Natur, som knyttede sig til DR1s udsendelser
om Vilde Vidunderlige Danmark, og Friluftsrådets Naturstafetten, som satte fokus på landets
nationalparker og naturparker, blev også ramt af vores turaflysninger i forårsmånederne. De planlagte ture
i tilknytning med disse projekter blev aflyst. Endelig har aflysninger også ramt vores vandreferier: fire
vandreferier til udenlandske områder blev aflyst og kun to gennemført. En vandreferie på Gendarmstien i
juli blev gennemført.
Og så gik aflysningerne også ud over vores eget projekt i samarbejde med Netværkshuset i Gentofte: Fælles
fodslag i Gentofte. Vi havde lavet et program med 12 ture fra april til september særligt tilrettelagt for
indvandrere tilknyttet Netværkshuset, og vi nåede at afsende ansøgninger til diverse fonds om økonomisk
støtte til projektet. Netværkshuset blev coronanedlukket i starten af marts, så rekrutteringen af deltagere
fra huset stødte på store vanskeligheder. De første af turene blev ramt af de almindelige aflysninger i april
og maj, og de 10 sidste af turene blev gennemført som almindelige vandreture for medlemmer og gæster.
Efter aftale med Netværkshuset er projektet sat på standby, men kommer måske i gang til sommeren 2021
eller endnu senere.
I efteråret aftalte vi i turledergruppen at invitere de nye medlemmer til en introduktionsdag med vandretur
og informationsmøde med gløgg og æbleskiver. Da smittesituationen i hovedstadsområdet blev forværret,
måtte vi også udsætte dette arrangement til bedre tider.
Kommunikation/information
Alle medlemmer modtager medlemsbladet VandreLiv hver anden måned, men på grund af bladets
produktionstid er det især i år sket flere gange, at situationen havde ændret sig, inden det trykte blad blev
omdelt. Derfor anbefales det altid at tjekke sidste nyt på dvl.dk eller på dvl.dk/gentofte, henholdsvis
landsforeningens og afdelingens hjemmesider. Vi har også en facebookgruppe i afdelingen, som du kan
tilmelde dig via dvl.dk/gentofte. Ved nytår havde gruppen ca. 110 medlemmer. Enkelte af vores pop-op
ture annonceres kun her.
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Som supplement til hjemmesider, facebook og medlemsblad udsender vi normalt 6 elektroniske
nyhedsbreve pr. år til de af vores medlemmer, som har oplyst deres mailadresse til medlemssystemet. Vi
udsender fast et nyhedsbrev ca. en måned forskudt for udsendelsen af VandreLiv. I år har vi udsendt tre
ekstra nyhedsbreve i foråret med informationer på grund af corona-restriktioner og turaflysninger mv.
Medlemmer
Vi har igen i år haft en pæn tilgang af nye medlemmer med 63 indmeldte i årets løb. Til nye medlemmer
sender vi en velkomstmail som er vedhæftet det senest udsendte nyhedsbrev.
Ved årets udgang var vi 331 medlemmer, hvor det tilsvarende tal i 2019 var 325. Medlemstilgangen har
også været påvirket af coronaen: der var pæn tilgang i januar og februar, så stoppede det op i marts, og i
april kom der slet ingen indmeldelser. Senere på sommeren kom der mere gang i tilgangen igen.
Kønsfordelingen blandt medlemmerne er stort set uforandret i forhold til sidste år: 74 % af medlemmerne
er kvinder, og aldersfordelingen viser at 49 % er 70+, og 30 % er 60 – 69 år.
Enkelte medlemmer kommer via et afdelingsskift. Det gælder blandt andet to, som er blevet turledere i
afdelingen, hvilket leder mig over til at omtale de frivillige.
Frivillige
Ved årets start var vi 11 turledere i afdelingen, og vi har fået tilgang af to, mens en af de gamle desværre er
langtidsskadet efter en faldulykke i foråret.
De 12 aktive turledere er: Anne Grete Valeur, Astrid Underbjerg, Britta Kragelund, Carl-Vilhelm Rasmussen,
Christel Lundgreen, Christian Lauritzen, Erik Olsen, Hanne Hornemann, Ole Bertelsen, Niels-Ebbe Dam, Tina
Lorenzen og Vibeke Bjerregaard. Ulla Mørk, som har ledet mange ture i årenes løb er skaderamt i en
længere periode. Desuden er der et par af de faste turledere, som holder en lav profil mens coronafaren
står på. De nytilkomne turledere er Erik Olsen, som tidligere har været turleder i Storstrøm Afdeling, og
Britta Kragelund, som i mange år har ledet ture i Seniorlauget i København, som nedlagde sig selv i august.
Siden sidste års generalforsamling har bestyrelsen bestået af: Astrid Underbjerg, kasserer, Ulla Mørk,
Vibeke Bjerregaard, Carl-Vilhelm Rasmussen, Ole Bertelsen, næstformand og Christian Lauritzen, formand.
Else Secher er suppleant. Revisor for afdelingen er Anne Grete Valeur, og Jørgen Rendsvig er revisorsuppleant.
Bestyrelsen mødes efter behov, og de fleste gange er turlederne inviteret med, så det bliver et afdelingseller planlægningsmøde. I år har der været berammet 6 bestyrelses/afdelingsmøder, hvoraf et blev aflyst
på grund af for mange afbud. Udover de fysiske møder foregår meget af turplanlægningen ved
mailkorrespondance.
Regnskabet
Regnskabet bliver gennemgået under sit eget dagsordenspunkt, men jeg vil her fremhæve et par enkelte
punkter: i andet halvår har gæster kunnet deltage gratis på Topture. Vi modtager en kompensation for de
manglende 30 kr. pr. gæst fra Topturs-budgettet. Og så har aflysningen af vandreferien til Catalonien i
foråret påført os et ekstraordinært tab på knapt 35.000 kr. Beløbet, som hovedsagelig skyldes ikke
refunderbare flybilletter, er anmeldt til DVLs forsikring, hvorfra vi forventer at modtage erstatning minus et
selvrisikobeløb på 5.000 kr. De øvrige aflyste vandre-ferier og busture har heldigvis ikke medført udgifter.
Samarbejde
Udover Topturene, som jo er en del af et landsdækkende samarbejde, har vi i år gennemført en dagstur til
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Hallands Väderö og en vandreferie til Færøerne i samarbejde med Københavns Afdeling. De planlagte
fødselsdagsture 17. maj i Gribskov i samarbejde med København og Nordsjælland blev aflyst men erstattet
af et 90½ års fødselsdags arrangement med ture i Gribskov 15. november, stadig i samarbejde med
København og Nordsjælland. På Vandrernes Dag 20. september var turene til Høje Sandbjerg arrangeret i
samarbejde med Lyngby, København og Nordsjælland, og turene til afsluttende topmøde på Herstedhøje 5.
december var tilrettelagt i samarbejde med København og Roskilde plus Topgruppen. Alle tre
arrangementer blev ramt af corona-restriktioner, så det blev til ture hver for sig, hvor vi vinkede til
hinanden, når vore veje mødtes.
Samarbejdet med andre afdelinger omfatter også et årligt regionsmøde for afdelingerne øst for Storebælt.
Vi skulle have været vært for mødet i marts 2020, men som så meget andet måtte det udsættes, så vi
forventer nu at afholde det til april 2021.
I landsforeningsregi har vi deltaget i et Formandsmøde i august, mens Landsmødet, som normalt afholdes i
november, i to omgange er blevet udsat, så det nu forventes afholdt i forsommeren 2021. Desuden har der
i årets løb været afholdt flere skype-møder om coronasituationen/tilmeldingssystemet, om
regnskabsforhold og fælles cvr-nummer og senest om Landsmødet skulle gennemføres fysisk i starten af
januar 21 eller udsættes yderligere.
Medlemskaber
Afdelingen er medlem af SIG, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte, af Frivilligcenter og
selvhjælp Gentofte og som det seneste af foreningen Byens Hus, vi skaber sammen, som havde stiftende
generalforsamling i oktober.

Vedtaget på bestyrelsens møde 21. januar 2021.
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