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Generalforsamling i Dansk Vandrelaug, Lyngby afdeling
B.

iuni 1zIz1kl 19:00 i Fuglevad Vandmølle

17 medlemmer af DVL-Lyngby og 1 gæst deltog.

Velkomst

X-"

Valg af dirigent cg referent

Erik blev valgt som dirigent, og Marianne skriver referat.
Generalforsamlingen er varslet korrekt og er dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning for

2O2O

v/Søren P. Petersen.
Lyngby afd. er bare en rigtig god afdeling, det kan der ikke være flere meninger om.
2020 har jo været et lidt anderledes år, med bl.a. mange aflysninger, hos os blev 45 ture aflyst. Og der blev

indført tilmelding, da deltagerantallet blev begrænset. lkke alle steder faldt tilmeldingen i god jord, det gav
lidt problemer, men efterhånden blev man bedre og bedre til det, vi kan godt lære nyt.
Julefrokosten blev også coronaaflyst.
Vi har 25 turledere, heraf 9 fra Dagdriverbanden.
Formandsberetningen blev godkendt.

2.1 Beretning fra Dagdriverbanden
v/

Hanne Juul

Hanne fortalte i godt humØr lidt om dagdriverbandens virke, og denne beretning blev også godkendt.

3" Regnskab for Z0Z*
v/Hans Jørgensen
Regnskab for 2O2O blev gennemgået og godkendt, det ser som altid pænt ud.

4. Indkomne forslag
lngen.

§. Fremtidigt arbeide
v/Søren P. Petersen
Søren fortalte lidt om sine tanker om fremtiden

Side 1 af 2

#*oun-

dvl-lyngby

a-'u"

eia nSk ,r"#C-1-,-

Referat af generalforsamling 2021

\l§ ndrelaug'?#

6. Valg
6.1 Formand
SØren blev genvalgt som formand

6.2 Bestyrelse
Birgit HØjmark og Erik Christiansen var på valg, og begge blev genvalgt
Hans Jørgensen ønskede ikke genvalg.
Lene Hansen blev

valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er herefter:

o
o
o
o
o
o

BirgitHØjmark-Jensen(202L-2023)
Erik Christiansen l2O2t-2O23)
Lene Hansen (2021-2023),

John Bracker Larsen (2O2O-2O221

Marianne Ottesen (2O2O-2O22)
Søren P. Petersen, formand (202L-2023),

6"3 BestyrelsessuppXeanter

r
.

Nina Rasmussen blev valgt som bestyrelsessuppleant.
Jørgen Rasmussen blev valgt som bestyrelsessuppleant.

6.4 Revisor

o
o

og revisorsuppleant

Michael Olsen blev valgt som revisor.
Per Krønert blev valgt som revisorsuppleant.

5 Landsmødedeltagere
Landsmødet er søndag 7. novembe r 2023. i Odense. Formanden er selvskrevet. Følgende blev valgt:

6"

o
o

John Bracker Larsen

Marianne Ottesen

6.6 Landsmødesuppleanter

o
o

Erik Christiansen

Henrik Hansen

7 Eventuelt
Steen Kobberø talte lidt om at fastholde medlemmer, oftest er det medlemmer, der ikke har
været medlem ret længe, der forsvinder, hvorimod de, der har et langt medlemskab bag sig,
bliver til det sidste.
I Øvrigt Ønsker Steen at være turleder hos os fremover

-

vi ønsker dig velkommen.
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