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Generalforsamling i Dansk Vandrelaug, Lyngby afdeling
19. marts 2013 kl. 19 i Fuglevad Vandmølle
Birgit Mollerup bød velkommen til turlederne samt Christian Lauritzen og Kai Persson fra Styrelsen og
Dagmar fra Dagdriverbanden og alle øvrige.

1. Valg af dirigent
Tage Jensen blev valgt.

2. Formanden beretning
Søren P. Petersen gennemgik beretningen på storskærm, da Erik Bay var sygemeldt. Beretningen blev
godkendt

3. Regnskab
Birgit Mollerup uddelte og gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

3a. Regnskab for Dagdriverbanden ved Dagmar Levisen
Regnskabet skulle ikke godkendes.

4. Indkomne forslag
Der var ingen.

5. Fremtidigt arbejde
Søren P. Petersen redegjorde ved hjælp af storskærm.

6. Valg af formand
Erik Bay genopstillede ikke.
Per Krønert blev foreslået og valgt for et år.

7. Valg af bestyrelse
Birgit Ahnfeldt-Mollerup var på valg og genopstillede ikke.
Mona Bonde var ikke på valg.
Ronny Honore var ikke på valg.
Søren P. Petersen var på valg, genopstillede og blev valgt.
Birgitte Borgen Marcussen var ikke på valg.
Per Bak Olesen blev foreslået og valgt.

8. Valg af bestyrelsessuppleant
Conny Rom Petersen var på valg og blev genvalgt.
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9. Valg af revisor
Tage Jensen var på valg og blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant
Per Krønert var på valg.
Birgit Højmark opstillede og blev valgt

11. Valg af landsmødedeltagere
Tage Jensen og Birgitte Borgen blev valgt.
Kirsten Kragh og Per Bak Olesen blev valgt suppleanter til landsmødedet.

12. Eventuelt
Christian Lauritzen hilste fra Styrelsen, omtalte arbejdet med Fritidsliv og hjemmesiden og takkede Søren
for hans arbejde med den. Derudover nævnte Christian det store fælles projekt ”Fod på Danmark” som
afholdes næste år.
Kai Persson fremviste DVLs nye T-shirt.
Birgit takkede for tiden i bestyrelsen og turlederne for deres store arbejde og hilste fra Ole Seindal og hans
kone.
Søren overrakte gave, som Birgitte giver videre til Erik Bay.
Ronny takkede Birgit for tiden i bestyrelsen. Birgit fortsætter med at lave små ture for DVL-Lyngby.
Gaverne, som Birgit og Erik fik, var hhv. en bog om Mølleåen og Furesø historie.
Per Krønert takkede Birgit for arbejdet som kasserer og sendte også hilsen til Erik Bay.

13. Efter generalforsamlingen var der arrangement for jubilarerne

I alt 33 deltagere.
Referent Mona

