Referat af generalforsamling 2017

Generalforsamling i Dansk Vandrelaug, Lyngby afdeling
21. marts 2017 kl. 19:00 i Fuglevad Vandmølle
22 deltagere: 20 medlemmer af DVL-Lyngby + Steen Kobberø-Hansen + Lars Beckvad, Skibsklarergaarden.
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 2016
v/Søren P. Petersen.
Se vedlagte Formandens beretning.
Søren viste billeder fra diverse ture.
Beretningen blev godkendt.
2.1 Beretning fra Dagdriverbanden
Dagmar Levisen berettede, at aktivitetsniveauet er meget højt med 38 deltagere i gennemsnit. Heldigvis
har der været en vækst i antallet af turledere.

3. Regnskab for 2016
Kasserer Hans Jørgensen havde omdelt et fint regnskab, som han gennemgik – desværre havde der
indsneget sig en fejl, så det udleverede materiale måtte tilbagekaldes, revideret udgave følger. Regnskabet
ser fornuftigt ud.
En af aftenens gæster, Merete, undrede sig over at vi i 2015 brugte 7.395 kr. på annoncer og kun 2.036 i
2016 – vores forklaring er, at vi følte, at de annoncer ikke blev set af ret mange. Efterfølgende: ”Hvorfor
laver I ikke nogle familieture, hvis vi gerne vil have fat i yngre mennesker? ” – Desværre må vi konstatere, at
det har vi prøvet, men uden held.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Vedtægtsændring – forslag fra Søren.
Forslaget blev omdelt og blev gennemgået. Formålet var at forenkle.
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En stemte mod forslaget, en hverken for eller i mod, og de resterende 18 stemte for – forslaget blev
vedtaget.

5. Fremtidigt arbejde
v/ Søren P. Petersen
Vi skal gøre en særlig indsats for at motivere vores turledere, og så ville det da være rigtig godt med to
ekstra velkvalificerede turledere. Se vedlagte Formandens beretning.

6. Valg
6.1 Formand
På valg var Søren, som modtog genvalg som formand –og det blev han.
6.2 Bestyrelse
Hans Jørgensen og Birgit Højmark Jensen på valg, de modtog genvalg – og det blev de.
I løbet af denne periode har Jens Jacob været nødt til at forlade os pga. et stort arbejdspres, bestyrelsen
foreslår, at den ledige plads overtages af Erik Christiansen - så blev Erik valgt.
Bestyrelsen er herefter:







Birgit Højmark-Jensen (2017-2019)
Erik Christiansen (2017-2019)
Hans Jørgensen, kasserer (2017-2019)
John Bracker Larsen (2016-2017)
Marianne Ottesen (2016-2017)
Søren P. Petersen, formand (2017-2019)

6.3 Bestyrelsessuppleanter
 Conny Rom Petersen blev valgt som suppleant.
6.4 Revisor og revisorsuppleant
 Tage Jensen blev valgt som revisor.
 Per Krønert blev valgt som revisorsuppleant.
6.5 Landsmødedeltagere
Det er 11. november 2017 i Odense. Formanden er selvskrevet.



Marianne Ottesen blev valgt.
Jørgen Rasmussen blev valgt.

6.6 Landsmødesuppleanter
Suppleant, John Bracker Larsen valgt in absentia.
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7 Eventuelt
Steen Kobberø-Hansen fortalte om styrelsens fremtidsønsker:





Fra 1/1 – 2018 skal det være gratis for medlemmer at deltage på turene. Aktiviteter for turledere
skal gøres gratis. Afdelingernes tilskud skal øges med 200 kr. for hvert arrangement.
Dagdriverbanden har særstatur, som nok ikke er helt forenelig med de nye tanker, men man har
resten af året til at finde en løsning.
I løbet af året er der plan om en kampagne omkring frivillige turledere.
I 2018 er DVL’s landsprojekt: Maritime vandringer.

Efter generalforsamlingen
Hyldest af vores jubilarer
Hyldest af vores jubilarer: De fremmødte fik et diplom og en god flaske vin. Der var 3, som havde været
medlem i 25 år, 3 havde klaret os i 40 år og en enkelt i 50 år.

Foredrag
Til slut fortalt Lars Beckvad fra Skibsklarerergaarden i Helsingør om Øresundstolden.

Kærlig hilsen Marianne Ottesen, 21. marts 2017

For Marianne underskriver Søren P. Petersen
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Formandens beretning
Søren P. Petersen den 21. marts 2017
Turlederne
DVL-Lyngbys vigtigste opgave er at levere gode vandreoplevelser til vores deltagere.
Vores turledere er dygtige, og de er sig deres ansvar bevidst. De giver gode vandreoplevelser, hvilket igen
og igen bekræftes af udsagn fra vores deltagere – de giver os ros.
2016 var et konsolideringens år
2016 blev præget af konsolidering:
Vi fik kun en beskeden medlemsfremgang – fra 409 til 411.
Vi holdt det rekordhøje aktivitetsniveau på 176 arrangementer, men med lidt færre deltagere - fra ca.
3.700 til 3.600 deltagere.
Traditionerne og turledernes engagement og kompetence holder afdelingen kørende.
Medhjælperne
Flere arrangementer har krævet en supportgruppe af medhjælpere. Det gælder ikke blot planlægningsmøderne og generalforsamlingen, hvor der skal brygges kaffe og te, men også kaffe/te, kage m.m. til de
events, som vi har haft i årets løb. Her har Marianne Ottesen, John Bracker Larsen og Conny Rom Petersen
ydet en meget flot indsats.
Bestyrelse
DVL-Lyngby har en ansvarsfuld, aktiv og samarbejdet bestyrelse. Man kan ikke ønske sig nogen bedre. Tak
for jeres indsats.
Men desværre har Jens Jacob Haugaard måttet trække sig fra bestyrelsen pga. travlhed på jobbet. Jens
Jacob er til enhver tid velkommen tilbage.
Bestyrelsens vigtigste opgave er at give vores turledere de bedste vilkår for at udføre deres job. De skal
trives og dygtiggøre sig. Dette er bestyrelsen sig ganske bevidst, hvilket også underbygges af, at bestyrelsesmedlemmerne først og fremmest er turledere. Bestyrelsen har derfor været god til at holde sig det
egentlige formål for øje, også selvom arbejdsopgaverne til tider har syntes fjernt fra vandring.
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 2016 gennemført 176 vandreture og arrangementer med i alt 3.597 deltagere.
Det er på samme niveau som 2015 og en stigning i forhold til tidligere år.
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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
Amager rundt
Museums- og byture
Lange vandreture
o Springtime maraton
o Rudersdal Vandremaraton
o 100 km på 24 timer
o 2 x 50 km med spejderne
Motion i nedsat tempo / Motion uden recept.
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Vandreferie i Irland
20 deltagere, inklusive turlederne John Bracker Larsen og Søren P. Petersen, tog til Glendalough på vandreferie fra 13/7 til 20/7. Vandreferien blev en stor succes.
Forud havde vi to træningsture, hvor samlet 19 af deltagerne havde valgt at deltage. Efter vandreferien
afholdt vi et gensynsarrangement, hvor 16 af de 20 deltog.
Rudersdal Vandremaraton
Rudersdal Vandremaraton har været gennemført 10 gange og tiltrækker en stor andel af ikke-medlemmer.
For flere af deltagerne er det blevet en tradition at deltage. I 2016 deltog der 95 vandrere, hvilket er ganske
flot.
Vandrernes Dag
Afdelingen tog initiativ til et fællesarrangement i haven ved Brede Værk, hvor ni vandreture fra fire afdelinger mødtes. Dette fælles arrangement var med til at give vandrerne en stor ekstra oplevelse. De fire ture
havde i alt 147 deltagere.
DVL-Lyngby bidrog foruden fællesarrangementet med fire vandreture med i alt 57 deltagere.
Samarbejdsture med andre afdelinger
11/6-12/6
Eurorando-arrangement med Kolding afdeling
21/8
Eurorando-event ved Furesøbad: Gentofte, Nordsjælland, Frederikssund, København afdelinger.
18/9
Vandrernes Dag: København, Gentofte, Nordsjælland afdelinger.
5/11
Frederikssund afdeling

Bag kulisserne
Hjemmeside
Hjemmesiden blev redesignet 2015. Den fungerer efterhånden pålideligt og hensigtsmæssigt. Siden har ca.
70 besøg pr. dag.
Folder
Hver anden måned udarbejdes en otte-siders folder med beskrivelse af vores arrangement. Det er især to
forhold, som 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 2014 implementerede vi en e-mailservice, og der kom for alvor gang i den i 2015. I skrivende stund har
471 tilmeldt sig, hvoraf de 72 kom til i 2016.

Medlemstallet
Medlemstallet nåede for tredje år i træk op over 400. Den store udfordring er at holde på de nye medlemmer.
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Som noget nyt er gennemsnitsalderen faldet i 2016. Siden 2008 er gennemsnitsalderen steget jævnt fra ca.
60 år til 66 år i 2015. I 2016 faldt den til 65 år.

Medlemsudvikling
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Sammendrag
2016 var et godt år for DVL-Lyngby, på trods af at tilgangen af nye turledere er gået i stå..

Søren P. Petersen, DVL-Lyngby, 21/3-2017
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Planer for fremtiden
Generelt
Vi vil arbejde for fortsat at udføre de arrangementer, som vi har haft succes med, som fx:







Lyngbytraverne
Dyrehavens vandrere
Amager rundt
Museums- og byture
Lange vandreture
Motion uden recept, som nu har skiftet navn til Motion i nedsat tempo.

Samt alle de andre vandreture, som er med til at styrke de gode vandreoplevelser. Især de mellemlange
vandreture har et stort publikum og kan derved være med til at tiltrække ikke-medlemmer, der jo er grundlaget for vækst i medlemstallet.
Vi vil fortsat arbejde for at styrke trivslen hos vores turledere ved at bakke op om ideer, hjælpe med efteruddannelse og ikke mindst ved at udbygge det sociale samvær turlederne imellem.
Som en særlig indsats fokuserer vi på turlederen i 2017 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 vandreoplevelser, 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.

Plan2020
I september 2015 startede vi på et udviklingsprojekt, plan2020, som har til formål at definere nogle få mål,
som kan være med til at udvikle DVL-Lyngby i de kommende år.
I 2016 blev planen iværksat med tre overordnede mål:
M01 Hurtigere og nemmere adgang til annoncering
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M02 Tilfredse deltagere og dermed turledere
M03 Skarpere profil/branding af DVL-Lyngby
Heraf afledes en række operative delmål, som fx:





Etablering af turdatabase
Rydde op i turkategoriforvirringen
Måling af deltagertilfredshed
Egen Facebook og Instagram

Arbejdet med detailplanlægningen er startet og vil fortsætte resten af året, samtidigt med at de nemme
delmål implementeres.
Med disse hensigtserklæringer vil jeg slutte min beretning.

Søren P. Petersen, DVL-Lyngby, 21/3-2017
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Årsregnskab 2016

DVL Lyngby afdeling

CVR: 32755232

RESULTATOPGØRELSE

2016

2015

INDTÆGTER
1020 Tilskud fra landsforeningen
1110 Tilskud fra kommune
1120 Tur indtægter medlemmer
1125 Tur indtægter ikke medlemmer

22.831,00
1.373,55
24.715,00
7.765,00

21.616,00
0,00
31.012,00
0,00

INDTÆGTER I ALT

56.684,55

52.628,00

TURLEDERUDGIFTER
3100 Tur udgifter
3150 Rejser
3200 Arrangement
3300 Turleder kurser
3350 Andre Kurser
3400 Vaccinationer
3500 Beklædning
3550 Medarbejder kursus
3600 Regions møde
3700 Landsmøde
3990 Andre turleder udgifter

12.528,19
2.275,02
19.812,71
3.250,00
600,00
970,90
1.539,00
150,00
433,00
900,00
709,40

9.316,14
0,00
16.540,75
1.456,20
0,00
1.617,00
1.213,75
5.886,70
1.260,00
1.200,00
164,60

TURLEDERUDGIFTER I ALT

43.168,22

38.655,14

OMKOSTNINGER
4010 Annoncer og reklame
4020 Gaver
4030 Øvrig repræsentation

2.036,25
35,00
382,37

7.395,12
1.057,80
0,00

OMKOSTNINGER I ALT

2.453,62

8.452,92

311,60

38,00

45,00
28,00
2.035,00
0,00
2.499,24
0,00
168,00
0,00

ADMINISTRATIONSOMK. I ALT

4.721,15

4.775,24

OMKOSTNINGER I ALT
RES. FØR FINANSIELLE POSTER

50.342,99
6.341,56

51.883,30
744,70

FINANSIELLEPOSTER
7520 Netbank gebyr
7997 FINANSIELLE POSTER I ALT

200,00
200,00

333,00
333,00

6.141,56

411,70

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
4630 Abonnementer og kontingenter
4640 Kontorartikler
4645 Foldere
4670 Småanskaffelser
4680 Mødeudgifter
4690 Formandsmøde
4735 Diverse administration
4740 Kassedifferencer

PERIODENS RESULTAT
Note 1.) Udgifter vedr. Irlandsrejsen
Indtægter:
168.760,00
Udgifter:
171.035,02
I alt:
2.275,02

1.132,50
254,00
2.385,05
600,00

Note 1

AKTIVER

2016

2015

-35,00
260,00

-177,40
91,05
-1.134,85
165,00

0,00
200,00
-272,00
0,00
-0,12
0,00
0,00
0,00
0,00

-830,20

-72,12

LIKVIDE BEHOLDNINGER
17100 Kasse
17200 Bank

80.297,00

1.104,00
72.293,36

LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

80.297,00

73.397,36

AKTIVER I ALT

79.466,80

73.325,24

EGENKAPITAL
21100 Egenkapital primo
21200 Overført periodens resultat

73.325,24
6.141,56

72.913,54
411,70

EGENKAPITAL I ALT

79.466,80

73.325,24

PASSIVER I ALT

79.466,80

73.325,24

MELLEMREGNING MEDARBEJDERE
15210 BAM Mellemregning
15225 BWR Mellemregning
15265 JBL Mellemregning
15275 JOR Mellemregning
15285 KNK Mellemregning
15300 MAO Mellemregning
15335 SPP Mellemregning
15340 TAJ Mellemregning
15345 KFS Mellemregning

1,00

Mellemregning total med.

PASSIVER

Regnskaberne er gennemgået og beholdninger er fundet i orden.

_____________________
Hans J. Jørgensen
Kasser

_____________________
Søren P. Petersen
Formand

___________________
Tage Jensen
Revisor

