Generalforsamling i Københavns Afdeling, 17. marts 2018
Indledning
Årene 2014 - 2017
I 2014 blev bestyrelsen for Københavns afdelingen sammensluttet med bestyrelsen for turlederne i
København (TUK), så der fremover kun er én bestyrelse.
Organisatorisk arbejder de 5 kredse som selvstændige underafdelinger, ligesom Seniorlauget og
sommerhusene også har egen økonomi og bestyrelse
Organiseringen af landsforeningen var indtil udgangen af 2017 karakteriseret ved, at afdelingerne
arbejdede under en stor grad af selvstændighed herunder også økonomisk. Københavns afdeling har
været helt uafhængig af økonomisk tilskud fra Landsforeningen.
Det væsentligste træk ved Københavns afdelingen har igennem mange år været, at vi er foreningens
største afdeling med det største antal dagture, weekendture, Sverigesture samt ikke mindst
udlandsvandreferier. Yderligere har afdelingen en stor egenkapital og har primært været
toneangivende blandt afdelingerne.
Efter sammenlægningen af Turudvalget og Københavns afdelingsbestyrelse i 2014 udarbejdede
afdelingsbestyrelsen en handlingsplan. Handlingsplanen tog udgangspunkt i hvordan DVL var
organiseret på det tidspunkt.
Handlingsplanen indeholdt en række investeringer, som skulle underbygge afdelingens udvikling,
herunder:


Et elektronisk online økonomisystem



En attraktiv hjemmeside, der primært skulle promovere betalingsture (weekend- bus- og udlandsferier)



Et bookingssystem, der skulle håndtere de mange tilmeldinger til ovennævnte ture samt et
betalingsmodul, der skulle hjælpe kassereren med at håndtere indbetalinger, der oftest tilsammen løb op
over 1 mio kr årligt.

I 2014 fik afdelingen ny hjemmeside, facebook side (vild med vandring) samt et nyhedsbrev.
I 2016 indførte bestyrelsen et nyt IT-system, der bl.a. sammenkobler økonomisystem med booking- og
betaling af alle vore tilmeldingsture dvs. temature -weekend og ferieture.
I 2016 blev sommerhusenes økonomisystem integreret i afdelingens økonomisystem, tillige med det
nye IT-system til booking og betaling af lejen for sommerhusene.
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I 2017 har landsmødet besluttet, at foreningen skal overgå til et nyt medlemssystem, nyt
økonomisystem, en ny multihjemmeside og nyt tursystem. Desuden bliver alle dagsture fremover gratis
for medlemmer at deltage i, og Københavns afdelings økonomi skal omlægges fra egen indtjening til at
være afhængig af tilskud fra landsforeningen.

Efter landsmøde vedtagelserne besluttede Københavns afdelingsbestyrelse at afvente hvad der nu
skulle ske, og arbejdet med integration af de IT-relaterede systemer blev stoppet, hvorfor det endelige
resultat af investeringer og anstrengelser ikke blev færdiggjort.

Afdelingen 2017:
Medlemmerne
Ved udgangen af 2017 havde afdelingen 2.542 medlemmer, en stigning på 75 medlemmer netto.
Aldersfordelingen blandt medlemmerne er:

02-49 år:

278 medlemmer (11 %)

50-79 år: 2144 -

(84 %)

80-99 år:

( 5 %)

120 -

Medlemstilgangen har i 2017 været 474 personer, og medlemsafgangen har været på 403 personer.
Gennemsnitsalderen for tilgangen har været ca. 55 år og gennemsnitsalderen ved afgangen var på ca.
59 år.
I 2017 har 403 medlemmer meldt sig ud, hvoraf:
155 af de udmeldte har været medlem under 1 år
72 personer har været medlem i 1 år
48 personer har været medlem i 2 år
Ovenstående viser, at 68% af de udmeldte medlemmer er udmeldt indenfor 2 år efter deres
indmeldelse. Dette er et område, som frivillighedsudvalget under landsforeningen er begyndt at
undersøge nærmere.
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Ture fordelt på kategorier 2017
Afdelingen har haft en fremgang i antal ture, dog med et mindre antal deltagere. Gennemsnittet i antal
turdeltagere er løbende faldet en lidt for dagture uden tilmelding. Faldet i antal deltagere i dagturene
kan bl.a. skyldes, at flere ture har et loft over deltagerantal fx vore betalingsture som fx yoga og
fordybelsesture.
Seniorlauget har haft en lille fremgang i antal ture på i alt 4 ture.
Antal ture
2017
2016
2015
En-dagsture 224
154
140
Aftenture
0
23
26
Seniorlaug
41
37
59
busture
4
13
6
weekendture
3
4
2
Ferieture,
12
9
9
egne
Ferieture,
1
1
3
bureau
Ture ialt
285
245
258
Aflyste ture
2
4
2

Antal deltagere
2017
2016
3796
3349
0
735
503
537
116
601
21
38
285
191

2015
3425
517
732
315
28
224

21

24

62

4734

5303

5728

Gens. antal delt-.pr. tur
2017
2016
2015
18,9
21,7
24,5
0
32,0
19,9
12,3
14,5
12,4
29
46,2
52,5
12,3
9,5
14,0
21,9
21,2
24,9
21

24,0

20,7

19,3

22,7

21,6

Fra 2016 til 2017 er antallet af éndagsture steget fra 227 til 265 (excl. Busture) svarende til en stigning
på 51 ture og 24%. For busture er der en tilbagegang i forhold til 2016, fra 13 til 4 ture, hvilket betød en
nedgang på knap 500 turdeltagere. Det skal dog bemærkes, at der i 2016 var usædvanligt mange
busture. Ferieturens antal er steget fra 9 til 12 ture. Samlet set er ture i alt incl. ferier m.v. steget fra 245
til 285 med 40 ture og 16%. To ture har måttet aflyses pga. manglende tilslutning.
Antal én-dagsture (alm. Ture, aftenture, Seniorlaug) fordelt på de 4 årstider (excl. busture):
Januar - marts:
57 ture
April
- juni:
75 Juli
- september: 66 Oktober – december: 67 I alt 4299 deltagere
Nye aktiviteter:
Afdelingen har i årets løb startet 2 nye initiativer:


Ugentlige torsdagsture, (ca. 10 km.) som Holger Vallentin er tovholder på.



Ugentlige Tirsdagsture (ca. 5 km) som Ingelise Kvorning er tovholder på. Tirsdagsturene er oprettet i er
samarbejde med DGI-Storkøbenhavn

Begge initiativer er nu oppe på ca. 20 deltagere eller flere pr. gang.
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Øvrige aktiviteter:


Vandrernes dag; 3 ture med
Event ved generalforsamling

ialt.
ca.



Spring for livet

ca. 1000 besøgende

68 deltagere
80 personer

Turlederne
Ved udgangen af 2017 var der 47 turledere heraf 8 turlederaspiranter.
Tilgang på 14 nye og afgang på 9 turledere heraf 3 aspiranter

Turlederjubilæer:
40 år Pia Cederval Andersen

Bestyrelsen
København afdelings bestyrelse består af:
Maiken Holst (næstformand) Ingrid Sørensen (kasserer), Anita Garbers, Ingelise Kvorning, Bente Bisp
Nielsen, Holger Valentin, Klaus Falsing (formand).

Næstformand, Maiken Holst og formand Klaus Falsing ønsker ikke genvalg og udtræder dermed af
bestyrelsen.

Kirsten Jensen er, som frivillig, intern systemadministrator for vort IT-system. Kirsten er desuden
superbruger overfor turlederne, samt yder telefonisk bistand til medlemmer ved tilmelding til
betalingsture m.v.

Afdelingens booking- og betalingssystem.
Systemet er nu indkørt og fungerer i store træk tilfredsstillende. Der har, efter en indkøringsperiode,
været relativt få henvendelser fra medlemmer i brugen af systemet og turlederne kan nu vælge mellem
selv at indtaste data eller få assistance fra enten Kirsten Jensen eller vor turkoordinator Anita Garbers.
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Afslutning:
Sammenfattende kan konkluderes:


at medlemstallet er steget 3%



at turledergruppen er pr. udgang af 2017 på 47 incl. aspiranter



at antal ture er steget med i alt 40 ture heraf især dagture – antal deltagere er faldet med 569
deltagere, hvilket formentlig skyldes færre busture



Der er startet to forskellige typer af ugentligt tilbagevende ture

2017 var sidste år med betaling for almindelige dagture uden tilmelding, hvilket bestyrelsen
beklager meget, men da det er en landsmødebeslutning, må vi leve med den og de endnu ukendte
konsekvenser. Københavns afdeling forventer, at landsforeningens beslutninger samlet set vil have
følgende konsekvenser for afdelingen:


Der kommer ny multihjemmeside
>Vor hjemmeside nedlægges



Landsforeningen indfører nyt øk-system, medlemsportal og?
>Vort bookingsystems fremtid er uvis



Landsforeningen indfører tilskud til afdelingen for hverdagsture. Afdelingerne må ikke længere
tage betaling for disse ture (15,- kr. pr. tur).
>Vor økonomi for 2018 er uforudsigelig



Vandrelaugets organisation ændres fra udpræget decentral og flad struktur til centralt styret
>Der skal vælges ny formand til afdelingen

Jeg vil hermed takke af som formand for Københavns afdeling og ønsker afdelingen held og lykke
fremover.

For beretning:
Klaus Falsing, formand for DVL-KBH
17. marts 2018
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