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Generalforsamling i Dansk Vandrelaug, Lyngby afdeling 

19. marts 2019 kl. 19:00 i Fuglevad Vandmølle 
28 medlemmer af DVL-Lyngby deltog. 

Velkomst og fællessang. 

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

Erik Christiansen blev valgt som ordstyrer og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet i 

overensstemmelse med gældende regler. 

2. Formandens beretning for 2018 
v/Søren P. Petersen. 

Søren kunne fortælle, at de nye regler om gratis ture fra nytår 2018 havde betydet, at afdelingen nu 

modtager et aktivitetstilskudet fra Kultorvet, som så bevirker, at vores økonomi ikke har ændret sig 

væsentligt. For dagdrivernes vedkomende ville det have bevirket et hul i kassen, som gør, at de kan søge et 

ekstra tilskud både fra afdelingen og fra Kultorvet.  

Vi har haft 11½ % tilgang og er nu oppe på 447 medlemmer. 

Vi er en afdeling med mange aktiviteter – vi har ture fra 4 km til 100 km. Vi har også mange traditioner, 

f.eks.:  Pinsenat, Rend og hop i Tisvilde Hegn, maraton, Per Baks fredagsture, 100 km på 24 timer og en 

anden over 2 dage samt den ugentlige Lyngbytraver og meget andet – vi er kendt for at lave mange ret så 

lange ture. 

I 2018 har vi haft 199 ture. 

Tak til turledere, medhjælpere og bestyrelse. 

Søren sluttede traditionen tro af med lidt statistik, hvorefter formandens beretning blev godkendt. 

Se vedlagte Formandens beretning. 

Beretningen blev godkendt. 

2.1  Beretning fra Dagdriverbanden 

v/ Dagmar Levisen 

Det har også været et godt år for dagdriverne, som jo altid har mange deltagere. Hanne Juul har afløst 

Dagmar Levisen på formandsposten – og alt kører som det skal. 
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3. Regnskab for 2018 
v/Hans Jørgensen 

Regnskabet var på forhånd uddelt og blev kort gennemgået af Hans. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag 
Ingen. 

5. Fremtidigt arbejde 
v/ Søren P. Petersen 

Den 23/2–2019 havde afdelingen 80-års jubilæum – det må vi have gjort noget ved. 

Mange af de planer, vi tidligere har sat for vores afdeling, er nu blevet indhentet af DVL – ”landesorg.” 

For at udvikle sammenholdet og samarbejdet mellem vores frivillige turledere vil vi i juni måned samles i 

Frederiksværk fra lørdag til søndag. 

6. Valg 

6.1 Formand 

Søren P. Petersen blev genvalgt som formand. 

6.2 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 genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

6.4 Revisor og revisorsuppleant 

• Tage Jensen blev valgt som revisor in absentia. Tage har via e-mail accepteret valget. 

• Per Krønert og Birgit Ahnfeldt-Mollerup blev valgt som revisorsuppleanter. 
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6.5 Landsmødedeltagere 

Landsmødet er 9. november 2019 i Odense. Formanden er selvskrevet.  

• Erik Christiansen blev valgt 

• Marianne Ottesen blev valgt. 

6.6 Landsmødesuppleanter 

• Hans Jørgensen (1. suppleant) 

• John Bracker Larsen (2. suppleant) 

blev valgt som landsmødesuppleanter 

7 Eventuelt 
Steen Kobberø-Hansen, formand for DVL, fik ordet: 

Den nye hjemmeside har kostet 1.500.000 kr. Steen spurgte om hvor tilfredse er man, hvilket der så blev 

talt lidt om. Der er stadig børnesygdomme, men det går fremad.  Hjemmesidens brugere stiger i antal. 

Gratis ture er blevet godt modtaget de fleste steder, og de, der frygtede fallitten, fik heldigvis ikke ret. 

Steen har en drøm om, at alle turledere er på tur på Vandrernes Dag. 

Efter generalforsamlingen 
Kaffe og kage bliver nu sat på bordet.  

Hyldest af vores jubilarer 
Mens kaffen blev drukket hyldede vi de fremmødte jubilarer: Jytte Christensen med 25 år, Henrik Ahnfeldt-

Mollerup med 40 år og Knud Børge Carstensen med 75 år. 

Lyngby-afdelingen har i alt 11 jubilarer i 2019. 

Foredrag 
Foredrag af Per Bak Olesen: ”Helt på toppen” (en lille vandretur til toppen af Mt. Blanc – en udvidet 

fredagstur). 

Tak til Per for et fint foredrag. 

Kh 19/3-2019  

Marianne Ottesen 

For Marianne underskriver Søren P. Petersen 

 


