
 

  

           Gentofte Afdeling 
 

Fremtidigt arbejde. Generalforsamlingen 04-03-2023. 
 
Generelt tilstræber vi som minimum at fastholde det nuværende aktivitetsniveau og helst 
udvide det løbende. Jo flere aktiviteter vi har, og jo mere forskelligartede de er, rammer vi 
forhåbentlig noget med appel til mange af medlemmerne. 
 
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 2023 er Historiske Vandringer årets fællesprojekt i DVL. Vi har allerede haft de første 
historiske vandringer i afdelingen, og i samarbejde med Kroppedal Museum og 
Mindelunden arbejder vi med nogle særlige ture med højere grad af formidling, som 
forhåbentlig gennemføres senere på året. 
 
Sidste år tog vi hul på et nyt koncept med ture til de nære dele af Sverige med tog i 
stedet for bus. Når vi bruger togtransport, kan turene gennemføres med færre deltagere 
end med bus. Der kommer også i år en række af denne type ture til Skåne og Blekinge; fx 
en to-dages tur til Karlskrona i begyndelsen af maj. Af andre specielle ture har vi allerede 
nu planlagt en bustur til Klintekongens Rige på Møn i april, og dette års tur til Hallands 
Väderö bliver til august. Og i juni bidrager vi til Gentofte Kommunes Kultur- og Festdage 
med tre vandreture. 
 
I de seneste år har vi haft flere vandreferier på programmet end tidligere, og det regner 
vi med fortsat at have: En skiferie i Espedalen i Norge i marts og en vandreferie samme 
sted i september, en vandreferie i Tyrol i maj og i september, en til Færøerne i juni og en 
til Stockholm i juli er på programmet i år. Og indenrigs placerer vi os også på landkortet 
med vandreferier på Sydfyn og i det Sydfynske Øhav, i Thy, og på Bornholm indtil videre. 
 
Vi udsender elektroniske nyhedsbreve til vores medlemmer og evt. andre abonnenter ca. 
6 gange om året. Derfor vil vi gerne have, at I oplyser Jeres e-mail, hvis vi ikke allerede 
har den. Det kan I gøre på dvl.dk i menuen ’Bliv medlem’, som fungerer som 
medlemsportal, når man allerede er medlem. 
 
Turannoncerne i VandreLiv bliver kortere og kortere, så det er en god idé også at tjekke 
dem på hjemmesiden dvl.dk/gentofte. Der står ofte en længere tekst eller nogle 
supplerende oplysninger om turene, og det sker også at ture kun annonceres der på 
grund af deadlines for bladets produktion. 
 
I kan tilslutte Jer afdelingens facebookgruppe fra et klikfelt på hjemmesiden og der 
følge med i aktuelt stof og billeder fra ture mv. 


