
 

  

              Gentofte Afdeling 
 

Fremtidigt arbejde. Generalforsamlingen 29-05-2021. 

Med alt det, der måtte aflyses i 2020 tør man næsten ikke komme med mange løfter om, hvad vi 
vil sætte på programmet i 2021. For coronaen har jo ikke sluppet sit tag i Danmark endnu, og vi 

må være forberedt på flere nedlukningsperioder i løbet af året. 

En af vores planer i efteråret var, at arrangere en særlig introduktionsdag for nye 
medlemmer. Når vi igen må samles i større grupper, vil vi sætte sådan et arrangement i 

kalenderen. 

Og en erstatning for vores aflyste ture og traktement i anledning af afdelingens 45 års dag vil også 
blive programsat, når vi har mere fast grund under fødderne. 

På baggrund af erfaringerne fra 2020 med mange aflyste udlandsferier har vi i 2021 sat større 
fokus på vandreferier i Danmark, hvor Erik Olsen allerede har sat en halv snes på programmet i 

år. Vi vover så et øje, og har igen i år Skituren i Espedalen i marts med Ole Bertelsen og Carl-
Vilhelm Rasmussen som turledere (udsolgt, men desværre aflyst igen i 2021), og i september 
håber vi at kunne gennemføre Efterårsvandringer i Espedalen med Ole Bertelsen og Christian 

Lauritzen som turledere (ligeledes udsolgt).  

Hvis forholdene tillader det, vil vi i sommerhalvåret igen lave busture  til Sverige og også på 

Sjælland/Lolland-Falster samt nogle af de andre specielle ture, vi har haft i de senere år. Fx ture i 
samarbejde med Grøn Guide Gentofte, Karen Stevnbak Andersen og måske en svampetur i 
Gribskov i efteråret. 

Husk, at hvis I ikke er til analoge medier, finder i annoncerne for vores ture på hjemmesiden 
dvl.dk/gentofte, som også kan findes som et faneblad på landsforeningens hjemmeside dvl.dk. 
Begge steder præsenteres vores program godt, og vores lokale ture bliver ofte nævnt i 

ugekalenderen i lokalavisen Villabyerne. Brug også vores facebookgruppe: DVL Gentofte 
(facebook.com/groups/215646629001388/?ref=bookmarks) til at berette om oplevelser på vores 

ture. Gruppen havde ved nytår 107 medlemmer, ca. 50 % vækst på et år.  

Vi vil fortsætte med at udsende det elektroniske nyhedsbrev  ca. seks gange om året en måned 
forskudt i forhold til VandreLivs udsendelse, og EXTRA nyhedsbreve når situationen måtte kræve 

det.  

Det er kun de medlemmer, som har oplyst en mailadresse i DVLs medlemssystem, der modtager 

Nyhedsbrevet. Men der er en teknisk detalje i systemet, som gør at to medlemmer med samme 
mailadresse ikke modtager noget. Hvis det skulle være tilfældet for Jer, kan I rette mailadressen i 
systemet for den ene af Jer. Det gøres på dvl.dk efter login i ’Medlemsportalen’. (Tip: hvis man 

tilføjer fx ’+1’ til mailadressen lige før @, har man et nyt navn på samme mailadresse. Afprøv det 
selv med en testmail.) 

Til sidst den sædvanlige opfordring: Hvis du går med en turleder i maven, så kom frit frem! Tag 

en snak med en af os på turene, om hvordan I kommer i gang. Dansk Vandrelaug afholder 
grundkurser for turledere flere gange om året, og omkostningerne til kursus og transport afholdes 

af foreningen, hvis I er tilmeldt af afdelingen. 

 

Christian Lauritzen 


