
dvl*§yngby Referat af generalforsamling 2022

Generalforsamling i Dansk Vandrelaug, Lyngby afdeling

22. marts 2022 kl. 19:00 i Fuglevad Vandmølle
L4 medlemmer af DVL-Lyngby.

å" Vaåg af dflrfrgexlt *g referent
Erik blev valgt til dirigent og Marianne fik lov at skrive referat.
Generalforsamlingen er varslet korrekt og er dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning for 2O2O
'vlSøren P. Petersen

2021 blev andet år med corona og dette gjorde at 33 vandreture blev aflyst, desuden blev en del

tr"ire med begrænset deltagerantal og dermed også tilmelding, hvilket holdt nogle væk. På den

positive side havde vi L6 pop-op-ture. I alt havde vi 182 arrangementer med 2.433 deltagere, heraf

59 gæster. Søren rettede en stor tak til turlederne for mange gode ture. Der lød også en tak til

bestyrelsen som har været velfungerende og aktiv.

Mange traditioner holdes, men vi kan godt blive enige om at corona har været en rigtig dårlig

opfindelse.

Formandsberetningen blev god kendt.

2"1 Beretming fra Dagdriverbanden
v/ Hanne Juul

Hos dagdriverbanden var der som altid højt humør, her havde der også været utilfredshed med coronaen.

3, Regnskab for ZOZL
v/Søren P. Petersen
Så blev det tid til en snak om regnskabet: Hvor vi tidligere har følt os ret velhavende, og har arbejdet
ihærdigt på at kanalisere nogle af pengene tilbage til medlemmerne, bl.a. med "vandring med grill", ser

fremtiden måske knap så lys ud. Medlemstallet er dalet og tilskuddet fra Kultorvet er også dalet. Desuden

må vi nu betale for vores kassemester. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
lngen
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v/ Søren P. Petersen
Søren vilgerne lave et nyhedsbrev, og har haft møde med Camilla Dam.

Nina har en kontakt - denne skulle kunne sørge for en kort leveringstid på pop-op-turannoncer. Henrik kan

også noget her.
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6. Valg

6.1 Formand
Formanden var ikke på valg.
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Referat af generalforsamling 2022

6.2 tsestyrelse
Marianne Ottesen og John Bracker Larsen var på valg, og begge blev genvalgt.
Bestyrelsen er herefter:

o BirgitHØjmark-Jensen (2021.-2023)

o Erik Christiansen (2O2L-2O231

r Lene Hansen (2OZL-2O23)

r John Bracker Larsen QA22-ZA24\
r Marianne Ottesen QA22-20241
r Søren P. Petersen, formand (202L-2O231

6,3 §estyrelsessupplea&ter
. Jørgen Rasmussen var ikke til stede men ønskede genvalg og blev valgt som bestyrelsessuppleant.
o Nina Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

6.4 Rerr*sor *g revisorsuppleant
r Michael Olsen blev valgt som revisor.

o Birgit Ahnfeldt-Mollerup blev valgt som revisorsuppleant

6. § Lamdsxnødedeltagere
Landsmødet er lørdag 5. november 2022 i Odense. Formanden er selvskrevet. Følgende blev valgt:

o John Bracker Larsen

r Marianne Ottesen

6.6 Landsmødesuppleanter
o Hans Jørgensen

r Lene Hansen

7 Eventuelt
Lene Hansen fortalte på inspirerende vis om en rejse til Sydgrønland. Det lød som en vældig
god tur.
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Referat Dirigent

Marianne Ottesen Erik Christiansen
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