
        

Gentofte Afdeling 

Ordinær generalforsamling, lørdag den 4. marts 2023 kl. 14.00 

Sted: Byens Sal, Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup 

Tilstede var 21 medlemmer, heraf landsformanden + 20 af afdelingens medlemmer (heraf fire bestyrelsesmed-
lemmer og to jubilarer, som stødte til mødet senere). 

1. Valg af dirigent 
Formanden Christian Lauritzen bød velkommen med en særlig velkomst til landsformanden Steen Kobberø-
Hansen. 
Bestyrelsen foreslog Anne-Lotte Krüger som dirigent. Lotte blev valgt med akklamation. 

2. Formandens beretning 
Lotte gav ordet til Christian, som gennemgik hovedtræk i beretningen, idet han samtidig henvise til, at 
beretningen i sin helhed i de sidste to uger har været og fortsat er tilgængelig på afdelingens hjemmeside 
dvl.dk/gentofte. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Godkendelse af regnskab 
Lotte gav ordet til kassereren Astrid Underbjerg, som gennemgik resultatopgørelse og balance. Indtægterne 
inkluderer en ekstraordinær indtægt: godtgørelse for corona-relateret tab i forbindelse med en aflyst 
vandreferie i 2020 på knapt 35.000 er en del af forklaringen på årets resultat på ca. 54.000 kr. 
Under gennemgang af balancen forklarede Astrid, at vi havde placeret 150.000 af aktiverne som indlån i 
landsforeningen. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget forslag til behandling. 

5. DVLs fremtidige arbejde 
Lotte gav ordet til Christian, som opridsede det kommende år i hovedpunkter: 

a. Flere turledere. Vi er altid på udkig efter nye turledere, så vi kan udbygge vores program 
b. Historiske Vandringer vil naturligvis præge året. Vi har allerede haft et par HV og flere vil komme. 

Herunder sandsynligvis et par af de særlige F-ture, som indeholder mere formidling i samarbejde 
med museumsfolk. 

c. Flere lange ture med tog fx til Skåne og Blekinge. Erfaringen med ture med tog har været god, fordi 
vi kan gennemføre turene med færre deltagere, end når vi skal leje en bus en hel dag. 

d. Vandreferier i ind- og udland. Der er allerede 6 til udlandet og en række i Danmark på programmet 
for 2023. 

e. Kommunikation 
i. Nyhedsbreve fra afdelingen – oplys din e-mail i medlemssystemet, hvis du ikke modtager 

vores nyhedsbreve 
ii. Vores website dvl.dk/gentofte: annoncerne i VandrLiv bliver kortere og kortere, så det er 

altid en god idé at tjekke turannoncerne på hjemmesiden – også for evt. pop op-ture. 
iii. Bliv medlem af afdelingens facebookgruppe, hvor der er foromtale af flere tur og 

vandreferier, og hvor deltagere lægger billeder op fra turene 
iv. Læs VandreLiv 

f. Og så naturligvis et turprogram mindst på højde med 2022! 
 

Derefter orienterede landsformanden Steen Kobberø-Hansen om fremtiden set fra styrelsens side. Steen 
nævnte bl.a. det vigende medlemstal gennem det sidste års tid som et problem der arbejdes med. Han 



fortalte om en mulig fremtid med mere differentierede medlemskaber, så man kan starte med et 
basismedlemskab som en slags passivt medlem og derpå tilkøbe forskellige trin, så højeste trin svarer til det 
nu kendte fulde medlemskab. Formålet med modellen skulle være, at få kontakt med en række potentielle 
medlemmer tidligt, og få dem modnet til det fulde medlemskab hen ad vejen. 
Steen nævnte endvidere, at VandreLiv i løbet af de nærmeste år vil kunne blive et elektronisk blad, så der vil 
blive en prisforskel, hvis man også ønsker at modtage det på papir. 
Endelig omtalte Steen styrelsens overvejelser om et evt. salg af ejendommen på Kultorvet, og at ingen 
realitetsbeslutninger tages herom inden landsmødet til november. 
 

6. Valg af: 

a. afdelingsformand (hvert andet år): 
Christian Lauritzen var på valg og blev genvalgt uden modkandidat. 

b. yderligere medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter. 
Karin Norris genopstillede ikke. Carl-Vilhelm Rasmussen var på valg og blev genvalgt. Ulla Mørk 
opstillede og blev valgt. 
Michael Lindstrøm blev genvalgt sum suppleant. 

c. Revisor og suppleant. 
Anne Grete Valeur genopstillede som revisor og blev genvalgt. 
Jørgen Rendsvig genopstillede som revisorsuppleant og blev genvalgt. 

d. Landsmødedeltagere 
Astrid Underbjerg og Ole Bertelsen blev valgt som landsmødedeltagere. Carl-Vilhelm Rasmussen, 
Erik Olsen og Ulla Mørk blev valgt som landsmødesuppleanter. 

7. Eventuelt 
Ole Bertelsen oplyste, at tilskudsansøgning til vores historiske F-vandring i samarbejde med Kroppedal 
Museum og Vikingelandsbyen netop var bevilget, så den kommer i programmet senere i år. 
Herefter takkede Christian Lotte for endnu en gang at have ledet os gennem generalforsamlingen og 
deltagerne for at være mødt frem. 

 

Efter generalforsamlingen hyldede vi dette års jubilarer, hvoraf Lilli Kirkeby og Hans-Viggo Jensen – begge 50 års 
jubilarer – og Therese Vedel – 40 års jubilar – var til stede og fik overdraget landsforeningens jubilæumsdiplomer og 
afdelingens jubilargaver. Årets to sidste jubilarer – 25 års – kunne ikke deltage og vil får overdraget deres diplomer 
mv ved en senere lejlighed.  

Herefter bød afdelingen på lidt at spise og drikke. 
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…………………………………………………………………………  ………………………………………………………………… 

                    Anne-Lotte Krüger, dirigent                Christian Lauritzen, referent 


