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Generalforsamling i Dansk Vandrelaug, Lyngby afdeling 

20. marts 2018 kl. 19:00 i Fuglevad Vandmølle 
26 medlemmer af DVL-Lyngby deltog. 

Velkomst og fællessang. 

1. Valg af dirigent og referent 
Marianne Ottesen blev valgt som referent. 

Tage Jensen blev valgt som ordstyrer og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet i 

overensstemmelse med gældende regler. 

2. Formandens beretning for 2017 
v/Søren P. Petersen. 

Se vedlagte Formandens beretning. 

Søren viste billeder fra diverse ture. 

Beretningen blev godkendt. 

2.1  Beretning fra Dagdriverbanden 

Dagmar Levisen kunne kort fortælle, at det var gode ture og mange glade vandrere. 

3. Regnskab for 2016 
Da Hans Jørgensen desværre er sygemeldt pga. en blodprop i hjernen, gennemgik Søren det omdelte 

årsregnskab, som også blev godkendt. 

4. Indkomne forslag 
Ingen. 

5. Fremtidigt arbejde 
v/ Søren P. Petersen 

Særlig indsats for turlederes uddannelse og trivsel. Vi har planer om nogle små ”reklamespot” i 

lokalaviserne i løbet af 2018. 

Og så står den på rigtig mange Maritime Vandringer det næste halve år. 
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6. Valg 

6.1 Bestyrelse 

Marianne Ottesen og John Bracker Larsen var på valg, og begge blev genvalgt. 

Bestyrelsen er herefter: 

• Birgit Højmark-Jensen (2017-2019) 

• Erik Christiansen (2017-2019) 

• Hans Jørgensen, kasserer (2017-2019) 

• John Bracker Larsen (2018-2020) 

• Marianne Ottesen (2018-2020) 

• Søren P. Petersen, formand (2017-2019) 

6.3 Bestyrelsessuppleanter 

• Michael Olsen blev valgt som bestyrelsessuppleant. 

6.4 Revisor og revisorsuppleant 

• Tage Jensen blev valgt som revisor. 

• Per Krønert blev valgt som revisorsuppleant. 

6.5 Landsmødedeltagere 

Landsmødet er 10. november 2018 i Odense. Formanden er selvskrevet.  

• Hans Jørgensen blev valgt in absentia. 

• Marianne Ottesen blev valgt. 

6.6 Landsmødesuppleanter 

John Bracker Larsen (1. suppleant) og Jørgen Rasmussen (2. suppleant) blev valgt som 

Landsmødesuppleanter 

7 Eventuelt 
Jørgen Rasmussen kunne berette, at han d. 17/4 kl. 19.00 laver et VeiwRanger-erfa-møde på Fuglevad 

Vandmølle. 
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Efter generalforsamlingen 

Hyldest af vores jubilarer 
Så var det tid til at sige til lykke til vores jubilarer. De fire fremmødte fik foruden et diplom en flaske vin.  

Foredrag 
Arkivar Lise Skjøt-Pedersen fortalte om kendte og mindre kendte landsteder i Lyngby-Taarbæk. 

 

Kærlig hilsen Marianne Ottesen, 20. marts 2018 
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Formandens beretning 
Søren P. Petersen, 20. marts 2018 

2017 generelt 

DVL-Lyngby er en meget aktiv afdeling med et godt potentiale: 

• Turlederne er generelt meget engagerede. 

• Mange af vores ture er traditionsbestemte – det holder. 

• Nye potentielle traditioner er på vej: 
o Pilgrimsvandring, med middag og foredrag. 
o Vandring med grill. 
o Shelterture er genopfundet. 

• To nye talentfulde turledere er på vej – opstart i 2018. 
På trods af denne positive udvikling er DVL-Lyngby gået lidt tilbage, når det gælder: 

• Medlemsantal 

• Aktivitetsniveau 

DVL-Lyngby = frivillige medarbejdere 

DVL-Lyngbys aktiv er medarbejderne eller turledere, som vi kalder os i daglig tale. Vi er alle frivillige og 

ulønnede, og der er ikke andre ”stillingsbetegnelser” til at udføre de nødvendige opgaver i afdelingen.  

• Turlederfunktionen 

Planlægger, beskriver, udfører og rapporterer ture og arrangementer. 

• Supportfunktion 

Samskrivning af turannoncer, korrekturlæsning, indtastning på hjemmesiderne. Fremstilling af tur-

folder. Vedligeholdelse af hjemmeside. 

Bage kager, brygge kaffe/te, indkøb af mad og drikke o.m.a. i forbindelse med arrangementer og 

møder. 

• Bestyrelsesfunktion 

Koordinering og ledelse. Bogføring, regnskab og pengeflow. Ledelse af større arrangementer. Præ-

ventive og korrigerende handlinger. 

Turlederfunktionen tegner afdelingen overfor deltagerne i vores arrangementer. Det er turlederne, der hø-

ster roserne, som uddeles af deltagerne. Men da turen er afhængig af, at hele organisationen fungerer, er 

turlederne engageret i at hjælpe til som medhjælpere og i bestyrelsen.  

En stor tak til alle turledere, medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer, der alle har ydet en indsats, som 

får det hele til at fungere – særdeles godt. 

Årets gang 

Vandreture, generelt 

DVL-Lyngby har i 2017 gennemført 152 vandreture og arrangementer med i alt 2.811 deltagere. 

Det er en reduktion i forhold til niveauet i 2015 og 2016. 
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En stor del af vores vandreture er temature og er med til at profilere afdelingen. Det gælder: 

• Lyngbytraverne (Lørdags- og onsdagsture) 

• Dyrehavens vandrere 

• Korte og mellemlange ture: 

o Rundtur fra Lyngby st. 

o Fredagstur med Per Bak 

o Amager rundt 

o Pinsesolen 

o Sankthansaftentur 

o Kulsviertur 

• Lange vandreture: 

o Springtime maraton 

o Rudersdal Vandremaraton 

o 100 km på 24 timer 
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o 2 x 50 km med spejderne 

o Rend og hop i Tisvilde Hegn 

Vandreferie og weekendtur 

Weekendtur: Gourmetvandring på Langeland med 20 deltagere, inklusive turlederne Astrid Kristiansen og 

Jørgen Rasmussen. 

Vandreferie: Bornholm rundt langs kysterne (7-dages ferietur) med 10 deltagere, inklusive turlederne Jør-

gen Rasmussen og Erik Christiansen. 

Rudersdal Vandremaraton 

Rudersdal Vandremaraton har været gennemført 11 gange og tiltrækker en stor andel ikke-medlemmer. 

For flere af deltagerne er det blevet en tradition at deltage. I 2017 deltog der 85 vandrere, hvilket er ganske 

flot. 

Vandrernes Dag 

Afdelingen deltog i et fællesarrangement i parken ved Bagsværd Sø, hvor otte vandreture fra tre afdelinger 

mødtes. Dette fælles arrangement var med til at give vandrerne en stor ekstra oplevelse. De fire ture havde 

i alt 119 deltagere. 

DVL-Lyngby bidrog foruden fællesarrangementet med fire vandreture med i alt 50 deltagere. 

Samarbejdsture med andre afdelinger 

17/9 Vandrernes Dag: København, Gentofte afdelinger. 
1/7 og 7/10 Frederikssund afdeling 

Samarbejde med andre organisationer 

Hele året: Lyngby-Taarbæk Kommune: Lokaler og grundtilskud 
26/8 Rudersdal Kommune: Rudersdal Vandremaraton 
10/9 Friluftsrådet: Naturens Dag 
30/9 og 1/10 Det Danske Spejderkorps: 1. Holte Gruppes Gruppegåtur 
 

Bag kulisserne 

Hjemmeside, www.dvl-lyngby.dk 

Hjemmesidedesignet fik i slutningen af 2107 et brush-up. Siden har ca. 140 besøg pr. dag i gennemsnit. 

Folder 

Hver anden måned udarbejdes en otte-siders folder med beskrivelse af vores arrangementer. Især to for-

hold gør, at folderen er eftertragtet: Erik Bays illustrationer og det, at arrangementerne dækker en periode, 

som på udgivelsestidspunktet er to måneder forud for DVL’s medlemsblad, VandreLIV. 

Afdelingsfolderen kan downloades fra hjemmesiden. 

E-mailservice 

I 2015 implementerede vi en e-mailservice med det formål at være: 

• Nødkanal, når der er brug for at rette fejl i VandreLiv. 



 Formandens beretning ved generalforsamlingen 2018  

SPP 2018-03-20  Side 4 af 5 

• PR-kanal, når et annonceret arrangement har brug for at få lidt ekstra PR, eller for at annoncere 

vores ”Pop-op-ture”. 

I skrivende stund har 489 tilmeldt sig vores e-mailservice i følgende interessekategorier: 

• Lange ture: 352 

• Mellemlange ture:  263 

• Korte ture:  218 

• Vandreferier:  126 

Medlemstallet 
Medlemstallet faldt lidt i 2017. 

 

 

Søren P. Petersen, DVL-Lyngby, 20/3-2018  
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Planer for fremtiden 

Generelt 
Vi vil holde momentum i aktivitetsniveauet på ture og arrangementer, som vi har haft succes med, som fx: 

• Lyngbytraverne 

• Dyrehavens vandrere 

• Amager rundt 

• Lange vandreture 

Samt alle de andre vandreture, som er med til at styrke de gode vandreoplevelser. 

I 2018 gentager vi Pilgrimsvandringerne og Vandring og grill – måske bliver det en tradition. 

Vi fortsætter med at udbyde weekendture, herunder shelterture. 

I 2018 deltager vi i det landsdækkende projekt: Maritime Vandringer. 

Vi vil fortsat arbejde for at styrke trivslen hos vores turledere ved at bakke op om ideer, hjælpe med efter-

uddannelse og ikke mindst ved at udbygge det sociale samvær turlederne imellem. 

Som en særlig indsats fokuserer vi på turlederen i 2018 og på at gøre en indsats, for at turlederstaben kan 

vokse med 1-2 nye dygtige turledere. 

Udvikling 

Turlederne er nøglen til succes – turledernes succes er afdelingens succes. Succesen måles i stemningen og 

den feedback, som turlederen får på vandreturene. Den gode feedback får man ved at levere gode vandre-

oplevelser, der igen fører til flere deltagere, flere turledere, flere ture og flere medlemmer. 

Udviklingen starter med de gode vandreoplevelser – og dem leverer vi. Mange af de nye deltagere bliver 

begejstrede og kommer igen. 

DVL-Lyngby må ikke stagnere i udviklingen, men udviklingen skal foregå i et roligt tempo uden for mange 

revolutionerende tiltag, der kan skræmme vores dygtige turledere. Turlederne skal udvikle sig i et tempo, 

som de selv kan være med til, og turlederne skal selv i høj grad drive udviklingen. 

På den anden side skal der også være plads til eksperimenter og nye initiativer fra turlederne. 

Bestyrelsens opgave er at skabe et inspirerende miljø, hvor gode ideer kan trives og afprøves, og dernæst 

at skubbe (blidt) til denne udvikling, bl.a. ved at vise vejen.  

Med disse hensigtserklæringer vil jeg slutte min beretning. 

 

Søren P. Petersen, DVL-Lyngby, 20/3-2018 


