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Generalforsamling i Dansk Vandrelaug, Lyngby afdeling 

11. august 2020 kl. 19:00 i Fuglevad Vandmølle 
17 medlemmer af DVL-Lyngby deltog. 2 gæster deltog. 

Velkomst og fællessang. 

1. Valg af dirigent og referent 
Ref.: Marianne Ottesen 
Dirigent: Erik Christiansen – som kunne starte med at konstatere, at selv om generalforsamlingen var 
”Corona udskudt” og alle regler brudt, var den varslet ok. 

2. Formandens beretning for 2019 
v/Søren P. Petersen. 
Afdelingen er en forsamling af ihærdige og hjælpsomme sjæle, vi er 28 turledere og 455 medlemmer. 
Mange ture er efterhånden blevet til traditioner, hvilket ser ud som en succes. Søren viste billeder og 
fortalte om en masse af vores gode ture. I løbet af 2019 har 4.139 personer været med på vores ture, 
mange har naturligvis været ”gengangere”. 
Se vedlagte Formandens beretning. 
Beretningen blev godkendt. 

2.1  Beretning fra Dagdriverbanden 

v/ Hanne Juul 
Hanne Juhl fortalte kort og med et stort smil, at de havde det fint og gik nogle dejlige ture. 

3. Regnskab for 2019 
v/Hans Jørgensen 

Hans havde printet regnskabet, og vi fik alle et eksemplar; dermed blev det let og overskueligt at 
forstå. 
Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag 
Ingen. 

5. Fremtidigt arbejde 
v/ Søren P. Petersen 

Vi fortsætter den gode stil, med masser af gode ture. Nyhedsbrevet skal der arbejdes på, her er 
Henrik Hansen ret meget med i billedet. 
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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 (2019-2021) 

• Erik Christiansen (2019-2021) 

• Hans Jørgensen, kasserer (2019-2021) 

• John Bracker Larsen (2020-2022) 

• Marianne Ottesen (2020-2022) 

• Søren P. Petersen, formand (2019-2021) 

6.3 Bestyrelsessuppleanter 

• Michael Olsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

• Nina Rasmussen blev valgt som bestyrelsessuppleant. 

6.4 Revisor og revisorsuppleant 

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

• Per Krønert blev valgt som revisorsuppleant. 

6.5 Landsmødedeltagere 

Landsmødet er 7. november 2020 i Odense. Formanden er selvskrevet. Følgende blev valgt: 

• Marianne Ottesen 

• John Bracker Larsen 

6.6 Landsmødesuppleanter 

• Hans Jørgensen 

7 Eventuelt 
Steen Kobberø-Hansen, formand for DVL, fik ordet og takkede for en fin generalforsamling. 
 
Efter generalforsamlingen fortalte Steen Andersen om Nordsjællands geologi – vi fik forklaringen på, 
hvorfor det går op ad bakke, og hvordan bakkerne er opstået – et meget interessant foredrag. Jeg vil prøve 
at tænke på det, næste gang jeg bander en bakke langt væk.  
 
 
11/8-2020  
Marianne Ottesen 

For Marianne underskriver Søren P. Petersen 

 


