Generalforsamling i Københavns Afdeling, 25. marts 2017.
Indledning.
I 2014 blev det besluttet på generalforsamlingen at sammenlægge bestyrelsen for Københavns
afdelingen med bestyrelsen for turlederne, så der fremover kun var én bestyrelse.
Organisatorisk fortsatte de 5 kredse som selvstændige afdelinger, ligesom sommerhusene også har
egen økonomi og bestyrelse.
Seniorlauget, der nu består af 2 aktive turledere, fortsætter indtil videre som en mindre økonomisk og
selvstændig enhed.
I 2014 fik afdelingen ny hjemmeside, facebook side (vild med vandring) samt et nyhedsbrev.
I 2016 har bestyrelsen arbejdet med at indføre et nyt IT-system, der sammenkobler økonomisystem
med booking- og betaling af alle vore tilmeldingsture dvs. temature -weekend og ferieture.
Vi har i 2016 omlagt sommerhusenes økonomisystem, så det er samme system som afdelingens,
foruden at sommerhusene også bruger samme IT-system til booking og betaling af lejen for
sommerhusene.
2016 har desuden været præget af, at Steen Kobberø i november 2015 blev valgt til ny landsformand.
Efter Steen Kobberø blev valgt som landsformand er landsstyrelsen fremkommet med en række nye
ideer. Mere konkret er der kommet oplæg til tre initiativer, som vil påvirke de enkelte afdelinger i
bestyrelsernes arbejdsmåder og afdelingernes økonomi, såfremt, eller når, de gennemføres. De tre
initiativer er:
1. Oplæg: nyt administrations- samt booking- og betalingssystem
2. Oplæg: ny hovedhjemmeside som inkluderer de 20 lokalafdelingers hjemmesider m.v.
3. Oplæg: omlægning af afdelingernes tilskud fra landsforeningen

Under fremtiden kommer jeg tilbage til punkt to og tre, mens vort nye booking- og
administrationssystem bliver omtalt her.
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Afdelingen 2016:
Medlemmerne
Ved udgangen af 2016 havde afdelingen 2.467 medlemmer, hvilket stort set er uændret i forhold til
sidste år.
Aldersfordelingen blandt medlemmerne er:

02-49 år:

259 medlemmer (11 %)

50-79 år: 2097 -

(85 %)

80-99 år:

( 4 %)

111 -

Især aldersgruppen 60-69 fylder meget (60-65 år: 15%) og (66-69 år: 25%) i alt 40% af medlemmerne.
Gennemsnitsalderen er 63 år.
Medlemstilgangen har i 2016 været 426 personer, og medlemsafgangen har været på 401 personer.
Gennemsnitsalderen for tilgangen har været ca. 58 år og gennemsnitsalderen ved afgangen var på ca.
57 år.
I 2016 har 401 medlemmer meldt sig ud, hvoraf:
143 af de udmeldte har været medlem under 1 år
66 personer har været medlem i 1 år
60 personer har været medlem i 2 år
Ovenstående viser, at ca. 2/3 af de udmeldte medlemmer er udmeldt indenfor 2 år efter deres
indmeldelse.
Men heldigvis er der rigtig mange medlemmer, som bliver i afdelingen i mange år. Halvdelen af
medlemmerne har været medlem i 5 år eller mere. Hvert 3. medlem har været medlem i 25 år eller
mere, og 76 medlemmer, svarende til 3 % har været medlem i 50 år eller mere.
I forbindelse med omtalen af medlemmerne vil jeg nævne, at der blandt vore medlemmer er en person,
som har været med fra starten af Vandrelauget. Desuden har afdelingen to personer som henholdsvis
har været medlem i 75 og 80 år.
Ture fordelt på kategorier 2016
Afdelingen har haft en lille fremgang i antal ture, med et stort set uændret antal deltagere.
Gennemsnittet i antal turdeltagere er løbende faldet en smule for dagture, mens antal deltagere på
aftenture er steget mærkbart. Faldet i antal deltagere i dagturene kan bl.a. skyldes, at flere ture har et
loft over deltagerantal fx vore populære yoga og fordybelsesture.
Seniorlauget har haft det største fald i antal ture, hvilket skyldes, at der nu kun er to aktive turledere
tilbage.
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Antal ture
2016
2015
En-dagsture
154
140
Aftenture
23
26
Seniorlaug
37
59
busture
13
6
weekendture
4
2
Ferieture,
9
9
egne
Ferieture,
1
3
bureau

2014
134
26
72
13
1
11
1

Antal deltagere
2016
2015
2014
3349 3425
3389
735
517
560
537
732
916
601
315
581
38
28
22
191
224
23
24

62

27

Gens. antal deltagere pr. tur
2016
2015
2014
21,7
24,5
25,3
32,0
19,9
21,5
14,5
12,4
12,7
46,2
52,5
44,7
9,5
14,0
22,0
21,2
24,9
21,2
24,0

20,7

27,0

Antal én-dagsture fordelt på de 4 årstider:
Januar - marts:
39 ture med 1153 deltagere
April
- juni:
42 864 Juli
- september: 42 865 Oktober – december: 31 618 -

Øvrige aktiviteter:
Eurorando i Skåne:
Eurorando ture i Kbh;
Fælles sjællandsk arrangement:
Vandrernes dag; 5 ture med
Event ved generalforsamling
Spring for livet
Turlederdag til Hven:

2 turledere
2 turledere
3 ture ca. 50 deltagere

ca. 100 deltagere
ca. 80 personer
ca. 1000 besøgende
18 personer

Turlederne
Antal turledere og aldersfordeling:
42-49 år: 3
50-79 år: 32
80 år:
2
i alt
37
Tilgang nye turledere:4

Afgang turledere: 5

Turlederjubilæer:
10 år: Anita Munk, Aase Svejstrup
25 år: Gunhild Madsen:
30 år: Lis Nielsen, Maiken Holst, Tom Hansen
Bestyrelsen
Claus Skovhede er afgået som bestyrelsesmedlem og Holger Valentin er indtrådt i stedet.
Bestyrelsen består således p.t. af:
Maiken Holst, Anita Garbers, Jens Werngreen, Holger Valentin, Klaus Falsing
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Vor kasserer Jens Werngreen har besluttet at udtræde af bestyrelsen, men har tilbudt at varetage
nogle funktioner vedr. økonomi, så vi forventer at se Jens jævnligt stadigvæk.
Afdelingen har haft 2 nye kasserer på 5 år og skal nu igen vælge ny kasserer, hvilket især skyldes et
stort timeforbrug til at løse opgaverne. Bestyrelsen har derfor, i samråd med vor kasserer og
kassereren for sommerhusene besluttet at forme en ny struktur, hvor vi har en valgt kasserer samt to
deltids frivillige. Jens Werngreen er den ene og Johnnie Starke fra vort sommerhusudvalg er den
anden frivillige kasserer. Vi søger således et nyt medlem til bestyrelsen til kassererposten.
Maiken Holst, vor næstformand og sekretær, ønsker at blive aflastet, hvorfor vi søger en ny person i
bestyrelsen, der kan varetage sekretærfunktionen.
Bestyrelsen ønsker generelt at udvide antal medlemmer til 6-7 personer, idet det er nødvendigt også at
have mere fokus på vor hjemmeside og øvrige kommunikation – men mere derom under punktet
fremtidigt arbejde samt valg til bestyrelsen.
Kirsten Jensen har, som frivillig, tilbudt at være intern projektleder for indførelsen af vort nye IT-system.
Kirsten har desuden tilbudt at være superbruger overfor turlederne, samt yde telefonisk bistand til
medlemmer ved tilmelding til betalingsture m.v.

Nyt booking- og betalingssystem.
Forandringer i afdelingens administration:
I foråret 2016 besluttede afdelingsbestyrelsen, i samråd med landsstyrelsen, at indføre et nyt bookingog betalingssystem, fordi arbejdsbyrden i afdelingen er meget tidskrævende for kassereren, og fordi
det tidligere bookingsystem ikke længere kunne supporteres og følge med udviklingen. Landsstyrelsen
besluttede at støtte projektet som et pilotprojekt og bevilligede kr. 100.000, hvis afdelingen ville;
1. gennemføre omlægningen senest til november 2016, hvor det største udbud af ferieture normalt
starter
2. betale kr. 75.000 selv

Systemet fungerer, men fungerer endnu ikke optimalt.
Især nogle af turlederne er ikke tilfredse med systemet, fordi det medfører en større arbejdsbyrde for
dem ved indtastning af ture. Der arbejdes fortløbende på at skabe forbedringer i anvendelsen af
systemet, samtidig med at turkoordinatoren og vor superbruger af systemet træder hjælpende til.
Som nogle af jer vil vide, skal man have oprettet sin mailadresse korrekt i DVL´s medlemsportal
(medlemskartotek), for at kunne benytte systemet. Systemet har drillet flere medlemmer, men når
førstegangs log-ind er på plads, har flere medlemmer efterfølgende udtrykt tilfredshed med brugen af
systemet.
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Processen har været opdelt i 3 faser:
1. Først omlægning af regnskabssystemer (ture og sommerhuse) til economics (er gennemført)
2. Dernæst indføring af booking- og betalingssystem (betalingsture og sommerhuse) (er
gennemført, men mangler stadig justeringer)
3. Udarbejdelse af skabeloner og automatisk samkøring af bookingsystem og hjemmesider m.m.
(under forberedelse)
De sidste ting forventes justeret i løbet af dette år.

Afslutning:
Sammenfattende kan konkluderes:
•

at medlemstallet ligger på samme niveau som forrige år

•

at turledergruppens antal er uændret

•

at antal ture er steget – antal deltagere ligger på uændret niveau

•

at medlemmernes alder matcher med alderen på turlederne.

•

at vi får rigtig mange nye medlemmer

•

men, at der i de senere år er et mærkbart gennemtræk af nytilkomne medlemmer

•

at vi har fået indført et nyt booking- og betalingssystem, som har krævet en stor indsats både i
bestyrelsen, hos turlederne og den interne projektleder – og som vi fortsat skal søge at
optimere.

2016 har været et arbejdskrævende år for bestyrelsen, hvor vi har været nødt til at sætte os ind i
hvordan indførelse- og brug af IT fungerer og påvirker dagligdagen for alle frivillige og turledere i
afdelingen. Det har været en udfordrende rejse. Heldigvis begynder vi nu at kunne se effekten af
anstrengelserne, nemlig at rigtig mange medlemmer bruger vort bookingsystem, og at vi har opnået
mere entydighed og gennemsigtighed i indbetalinger både vedrørende ture og sommerhuse.

For beretning:
Klaus Falsing, formand for DVL-KBH
25. marts 2017
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