Københavns Afdeling.
Generalforsamling i Københavns Afdeling, 12. marts 2016.
Københavns Afdeling.
Københavns Afdelings vision er:


Vi vil profilere os på kvalitet samt et varieret udbud af ture og aktiviteter



Vi vil gøre afdelingen til mange flere københavneres foretrukne forening, når de ønsker at
færdes i naturen i deres fritid

Ved generalforsamlingen sidste år omtalte jeg de opgaver bestyrelsen havde sat os for at
arbejde med i 2015:
1) Turlederne:
Vi skal have de nye turledere, såvel de yngre som de lidt ældre turledere godt integreret.
Nogle af vore nye turledere har bl.a. kastet sig over fordybelsesturene. Her er et godt
udgangspunkt for en videreudvikling af turene i det netværk som blev startet for nogle få år
siden.
2) Formidling/markedsføring:
Vi skal sørge for, at de yngre turlederes ture promoveres, så afdelingen også kan tiltrække
yngre medlemmer. Facebook bliver ét af nøgleordene i den forbindelse.
3) Medlemsdag:
Bestyrelsen har som mål at arrangere 1-2 fælles arrangementer for alle medlemmer af
afdelingen, hvor turlederne og kredsene går sammen i større arrangementer, som fx det
arrangement vi lige har oplevet før generalforsamlingen.

Og hvordan er det så gået?
1. Turlederne.
Rekrutteringen af nye turledere er nu faldet ned i et roligere leje.

Den intensive kampagne vi satte i værk i 2014 har vist, at det ikke er nok at finde og
oplære nye turledere. Bestyrelsen vil derfor i 2016 gøre meget for at finde en vej,
der også kan fastholde de nye turlederes interesse og engagement og dermed
forblive turledere i afdelingen. Bestyrelsen satser derfor i et samarbejde med
vandrelaugets lands-styrelse at blive klogere på, hvordan vi i praksis både kan
fastholde nye turledere og i samme moment også fastholde nye medlemmer

Fordybelsesturene er blevet en integreret del af vort turudbud og har nu fået en større
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variation bl.a. er yoga inddraget med succes.
2. Formidling/markedsføring
Ved at have egen hjemmeside og Facebook side, har vi løbende mulighed for at følge og
måle hvilke informationer som virker, samt hvilke ture og aktiviteter, der tiltrækker vore
medlemmer. Gennem disse informationer kan vi i løbet af få øjeblikke selv foretage
ændringer og justeringer og herefter atter måle effekten af det vi gør.
- Hjemmesiden har i 2015 haft over 16.000 besøgende. Besøg finder sted især når
vandreferierne udbydes i efteråret og vinteren
- FB: Vild med vandring har nu ca. 1200 følgere mod sidste år ca. 650 følgere
- Nyhedsbrevet har nu 593 tilmeldte mod 328 sidste år.
3. Medlemsdag
5. september 2015 afholdt vi medlemsdag med vandreture som sluttede ved Furesøbadet.
Kredsene deltog aktivt i afviklingen af den afsluttende event. Der deltog ca. 70 medlemmer
i regnvejr iblandet styrtregn. Sangkredsen sang for, og vi andre stemte i af fuld hals
efterfulgt af Dramaten som sørgede for, at vi næsten glemte regnen. Kunstkredsen var på
en særdeles vanskelig opgave, nemlig at dekorere et vådt telt med sine mange
fremragende og inspirerende tegninger og malerier.

Økonomi
I 2014 valgte bestyrelsen at investere i egen hjemmeside og FB ’Vild med Vandring’.
Traditionen var førhen, at alle vore aktiviteter stort set kun stod i Fritidsliv – nu
Vandreliv. Bestyrelsen havde dengang ikke nogen erfaring i håndtering af hjemmeside
og FB, så opstarten var kaotisk, indtil vi indledte et samarbejde med et professionelt
kommunikations- og markedsføringsbureau. Dette kostede naturligvis knapper, så vi
sidste år endte med et underskud.
De nødvendige større investeringer er nu foretaget og i 2015 kunne vi bruge kræfterne
på at lære håndtering af de elektroniske informationskanaler vi havde valgt. At kunne
håndtere de elektroniske informationskanaler har været en mere tidskrævende opgave
end først antaget, da bestyrelsesmedlemmerne ikke er født ind i den elektroniske
tidsalder.
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Kort om lokalforeningen i tal.
Medlemmer:
Ved udgangen af 2014 var vi 2434 medlemmer mod 2375 ved udgangen af 2015, en
nedgang på 59 medlemmer.
I 2015 fik vi 383 nye medlemmer. Vi mistede 442 medlemmer hvilket svarer til 18%.
Hvem der har meldt sig ud og hvorfor ved vi ikke, men vi ser frem til, at et nyt edbsystem i landsforeningen tager højde for, at vi kan få relevante oplysninger, så vi kan
opnå mere viden om vore medlemmer og deres trivsel i foreningen og dermed
fastholde flere medlemmer fremover.
Ture:
I 2015 gennemførte vi i alt 274 dag- og busture ture mod 245 ture i 2014. I 2015
gennemførte vi 14 weekend og ferieture mod 13 ture i 2014
Vi har i 2015 gennemført 43 vandringer i et samarbejde med Københavns kommunes
Sundhedsforvaltning som et forsøg på at få flere københavnere til at blive aktive i deres
fritid og melde sig ind i DVL. Vi er fortsat med at udbygge vore fordybelsesture, som
både indeholder vandreture med Yoga og mange forskellige øvelser i meditation.
Øvrige arrangementer
I september afholdt vi, som nævnt, vort årlige medlemsarrangement med ca. 70 deltagere
Vi har deltaget i Kløversti vandringer med 10 ture, hvor ca. 178 personer deltog.
Vi har som sædvanligt deltaget i Vandrernes dag med 3 ture
Vi har deltaget i Sundhedsforvaltningens årlige initiativ ’Spring for livet’ med succes.
Arrangementet er etableret for især at promovere de frivillige foreningers tilbud til kommunens
borgere om at blive aktive.
Hässleholm kommune har i 2014 og 2015 udviklet nye stiforløb som skal være klar til
EURORANDO i efteråret 2016. EURORANDO er en begivenhed som finder sted hvert 5. år og
som den europæiske vandreorganisation ERA er tovholder for. Vi har deltaget i
prøvevandringerne i Hässleholm med grupper af vandrere, der var parat til at kommentere de
nye vandreruter, så kommunen på den måde fik sparring af ruterne.

Turlederne:


Vi har fået 6 nye turledere:
Mai-Britt Olafsson, Claus Skovhede, Lise Henningsen, Kamma Hald, Holger Vallentin,
Elise Hvelplund Brink.
To turledere er fratrådt:
Bodil Holt og Vitha Weitemeyer
Desuden er Inge-Lise Paulsen afgået ved døden.
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Turlederjubilæer:


40 år: Anita Garbers og Finn T. Sørensen
25 år: Ole Bertelsen, Gorm Jelstrup



Tom Hansen fejrede sit 30 års turlederjubilæum med sin tur nr. 500 i februar måned dette
år med ca. 65 deltagere

Bestyrelsen:
Bestyrelsen består p.t. af:
-Maiken Holst er næstformand og ansvarlig for vor hjemmeside
-Jens Werngreen er kasserer
-Anita Garbers er turkoordinator
-Claus Skovhede er tiltrådt udviklingsarbejdsgruppen under Styrelsen
-undertegnede er formand
-Holger Vallentin er suppleant. Deltager i alle møder på lige fod med den øvrige
bestyrelse.
Bestyrelsen mangler p.t. en person som har erfaring med at varetage en sekretærfunktion,
så vi inviterer meget gerne en person, som kunne tænke sig at hjælpe os i bestyrelsens
arbejde.
Kredsene.
Vanen tro vil kredsene selv fremlægge deres beretninger og regnskab. Imidlertid vil jeg
fremhæve, at i de seneste to år er et samarbejde begyndt at spire frem. Hensigten fra
bestyrelsens side om et samarbejde med kredsene er, at kredsene har nogle særlige
interesser og kompetencer som kan fremme interessen for Afdelingens samlede aktiviteter
samt at vi på sigt kan få stor glæde af hinandens ekspertise.
Sommerhus-udvalget fremlægger som vanligt selv deres beretning og regnskab.
Afslutning
Afdelingens vision er fortsat:
A. Vi vil profilere os på kvalitet samt et varieret udbud af ture og aktiviteter
B. Vi vil gøre afdelingen til mange flere københavneres foretrukne forening, når de ønsker at
færdes i naturen i deres fritid

Ad A. Ture:
Vi skal sammen med Styrelsen og de øvrige afdelinger definere hvad kvalitet og tryghed
er, så vi kan konstatere, om vi arbejder i den rigtige retning, og om arbejdet med kvalitet
og tryghed har nogen effekt.
Ad B. Flere medlemmer:
Sammen med Styrelsen og de øvrige afdelinger i Hovedstadsområdet vil vi finde frem til,
hvordan vi fremover prioriterer vor indsats for at få flere medlemmer og turledere, samt
hvordan vi vil tilbyde et mere varieret udbud af ture.
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I 2016 har vi især to store mærkesager, nemlig:


Dramaten holder i år 75 års jubilæum og fejrer dette med nogle rigtig gode
forestillinger fra 14-17 april.



Opbakning af EURORANDO 2016 med gennemførelse af vandreture både på
Sjælland, deltagelse i gennemførelsen af ture i Skåne samt gennemførelse af ture i
København for europæiske vandrere som deltager i den afsluttende Eurorando i
Skåne til efteråret.
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Fremtiden.
Nøgleordet for 2016 bliver SAMARBEJDE
Internt vil Københavns Afdeling:
 Bidrage aktivt i landsforeningens aktiviteter mhp den nye landsformands tanker og ideer om
DVL og fremtiden.
 Bidrage og udveksle viden og erfaringer med udvalg under Styrelsen
 Samarbejde med de øvrige lokalforeninger i Hovedstadsområdet om fælles arrangementer

Eksternt vil Københavns Afdeling:
 Samarbejde med kommuner om igen at gennemføre Kløversti vandringerne.
Vi ønsker at blive kendt blandt borgere, som normalt ikke kender til vor eksistens
 Samarbejde med Skånes turistorganisation om at gennemføre EURORANDO 2016.
 Samarbejde med Københavns kommune:
I samarbejdet med Københavns kommune har vi mulighed for at promovere os, foruden at
vi opnår en række fordele som fx lettere/billigere adgang til kommunens faciliteter,
kommunen stiller dygtige instruktører om sundheds- og vandre-aktiviteter til rådighed for os
m.v.
 Samarbejde med Danske Seniorer
om at udveksle vandreture og kulturelle aktiviteter samt viden specielt indenfor brug af
elektronisk kommunikation, hvor Danske Seniorer har en række EDB-værksteder vi kan
benytte.
 Evt. indgå i et samarbejde med kræftens bekæmpelse om deres initiativ ’Stafet for livet’

Ud over nøgleordet samarbejde vil vi samtidig have fokus på forenkling og omlægning af
vore administrative procedurer, så arbejdstid for sekretær, turkoordinator og kasserer
mindskes.
Vi har i den forbindelse netop fået kontakt til et medlem som har erfaring i at omlægge og
samle administrative procedurer og arbejdsopgaver.
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