
16 

Bestyrelsen: 

Formand                   Vagn Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 

                                  tlf. 75 22 28 22 mobil 20 14 98 22 mail: vagn.ohrt@mail.dk 

Næstformand/           Richard Lauridsen, Sletten 23, Varde 

sekretær:                   tlf. 97 44 36 26 mobil 40 46 67 73 mail: rclr@adslhome.dk 

Kasserer:                   Lene Hansen, Kærhøgevej 21, Varde 

                                   tlf. 75 22 41 25 mobil 20 28 41 25 mail:  lrechnagel@mail.dk 

Bestyrelsesmedl:       Hans Hansen, Laboratorievej 4. Varde 

 

Bestyrelsesmedl.:     Rosa Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 

                                   tlf. 75 22 28 22 mobil 40 15 98 22 mail: vagn.ohrt@mail.dk 

Suppleant 1:              Kjeld Petersen, Ølgodvej 16, Stundsig, Varde 

                                  tlf. 75 26 03 58 mobil 24 45 73 58 mail: stundsigglskole@live.dk 

Suppleant 2:              Irene Riber, Vibevej 11, Varde 

                                   tlf. 28600824, mail: irenearly@bbsyd.dk 

Revisor:                     Anna Marie Olesen, Vejrup, Bramming 

Revisor:                     Bente Lauridsen, Sletten 23, Varde 

1 

 

Gang nyt nr. 97 
2014 



2 

  Generalforsamling 

Formand Vagn Ohrt bød velkommen og foreslog Hanne Moesgaard som dirigent. 

Hanne blev enstemmigt valgt. 

Valg af stemmetællere: 

valgt blev Bente Lauridsen og Anne Marie Olsen 

Formandens beretning: 

"Der blev afholdt generalforsamling i okt. mdr.sidste år, hvor vores mangeårige for-

mand Hanne Moesgård stod på valg sammen med Gisala, som også havde været 

med i bestyrelsen i 10 år, ingen af dem ønskede genvalg. 

Ind i bestyrelsen blev valgt Richard og Hans som suppleant 

Ved et senere møde blev opgaverne fordelt: Vagn som formand - Lene fortsatte 

som kasserer og Richard blev valgt som næstformand og sekretær. Rosa fik opgaven 

med indkøb til rast m.m. Torkil fik ansvar for turførerne med Hans som hjælper og 

Kjeld tog sig af rast. 

  

Sæson 2013 - 2014 har været meget aktiv for bestyrelsen og nogle medlemmer. Det 

startede sidste efterår med den store renovering af nye klublokaler, som mange har 

benyttet i løbet af sommeren. 

Et tiltag i klubben som jeg tror vil have betydning for sammenholdet. 

Der var en lille flok af medlemmer som gav den en skaller og dem vil jeg endnu en-

gang sige tak. 

  

Landstrygerne deltog i Julemærkemarchen første søndag i dec. Hvor der var stor 

tilslutning. Vi havde fået sponsoreret 10 billetter til en EFB fodboldkamp som vi hav-

de udsat til det største tilmeldte hold. 

Jeg havde forventet at det kunne lokke nogle firma hold med. Men desværre havde 

vi ingen tilmeldte. 

Men på selve dage havde vi så den store oplevelse, hvor vi havde 20 deltagere fra 

København, en familie, som drog rundt hvert år til forskellige steder for at gå  
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§12 

Stemmeret 

Stk. 1 

Stemmeret ved generalforsamlingen og lignende har ethvert medlem over 16 år for hvem der er betalt kontingent. 

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

§13 

Eksklusion/udelukkelse 

Stk. 1 

En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreningens love, vedtægter, 

retningslinjer og aftaler. 

Den ekskluderede kan forlange sin sag behandlet på efterkommende ordinære generalforsamling, hvortil vedkommende har adgang 

og taleret under sagen. 

Generalforsamlingen har den endelige afgørelse. 

§14 

Opløsning af foreningen 

Stk. 1 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i samme anledning.  

Til vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. 

Foreningens midler indsættes på en for tilfælde nyoprettet konto i et anerkendt pengeinstitut. 

Ovennævnte konto samt foreningens øvrige aktiver forvaltes af ”Idræts- og Fritidssamvirke” i Varde Kommune. 

Midler og andre aktiver kan frigøres, hvis 

Foreningen genoprettes med tilslutning til de i §3 nævnte forbund. 

Der oprettes en forening med samme formål som ”Landstrygerne”. En sådan forening må ikke have samme navn som andre 

march-, motions- eller gangsportsforeninger i landet. Den skal endvidere (såfremt disse eksisterer) være tilsluttet mindst 

et af de i §3 nævnte forbund. 

Såfremt der på 10-årsdagen for foreningens opløsning ikke er fundet anvendelse for midler og andre aktiver tilfalder disse ”Idræts- og 

Fritidssamvirke” i Varde Kommune, som derefter efter egen bestemmelse fordeler disse midler til andre foreninger, hvis formå er at 

brede idræt. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21.10.2014  

 

 Indlæg fra medlemmer 
KYST TIL KYST 
 
Så blev ovennævnte tur afsluttet. Det blev 7 ture - de fleste med en rigtig flot natur 
- på i alt 137 km (iflg. stemplerne). 
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for, de gjorde turene muligt. 
En særlig tak skal lyde til Rosa. Hun har afprøvet det meste af ruten, hun har syet 
små sting i kortet over turen for at måle afstande og hun har ført os sikkert fra sted 
til sted. Desuden har hun bagt boller, kage og lavet marmelade til rastepladserne.  
En KÆMPE tak til dig Rosa fra mig - og helt sikkert også fra de andre der deltog. 
Birthe 
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Eventuelt. 

Indvarsling sker skriftligt senest 14 dage forud for generalforsamlingen i form af e-mail eller alm. post. 

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer, 

skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter krav herom, ledsaget af en dagsorden. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter modtagelse af en sådan begæring 

§ 8 

Bestyrelsen 

Stk. 1. 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. 

Ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer 

Lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i bestyrelsen for den resterende del af det afgående bestyrelsesmedlems 

valgperiode. 

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslut-

ningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede 

§ 8a 

Tegning 

Stk. 1. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 

bestyrelsesmedlemmer.. 

Stk. 2. 

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 

§ 9 

Regnskab 

Stk. 1. 

Foreningens regnskabsår er 01.10 – 30.09 

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens midler. 

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning. 

For hver regnskabsår udarbejdes et skriftligt regnskab, som skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen. 

§ 10 

Udvalg 

Stk. 1 

Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg, hvortil også kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen. 

§ 11 

Vedtægtsændringer 

Stk. 1 

Til ændring af foreningens vedtægter kræves at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer 

stemmer herfor. 
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 Julemærkemarch. 

De mente ikke at de kom til Esbjerg for at se fodbold, hvorfor de skænkede os bil-

letterne til andet brug. 

Vi havde den store glæde at vores kommende borgmester åbnede dagen for os og 

han havde kone og børnebørn med på turen. 

Rosa og undertegnede havde brugt en del tid i okt. og først i nov. med at tilrette-

lægge Jule-mærkemarch, da vi i november var en tur i syd Afrika og kom hjem tors-

dag aften så jeg slap ikke for afmærkning af ruter. 

Men Torkil og Hans havde forberedt så det gik rimelig hurtigt. 

Der blev solgt kaffe med klejner og så grillede vi pølser og folk nød at der var god 

plads og varme så man kunne sætte sig ned efter turen 

Fra Julemærkehjemmet Fjordgården deltog der 4 børn og en voksen som solgte 

julemærker og andre ting som var laver på hjemmet. 

Overskuddet til Julemærkefonden fra Varde var ca. kr. 10.000,00 

Totalt overskud til Julemørkefonden kr. 1.000.001,00 

  

Søndagen efter havde vi Juletrim, hvor der var begrænset deltagere ud over besty-

relsen, hvorfor vi på et senere bestyrelsesmøde besluttede at afholde det sidste 

Juletrim 2014 

  

Så havde Inger og Verner arrangeret vintertræningstur fra P Pladen ved Henne 

Mølleå. Turene var på 3 - 5 og 10 km. alle tre ture kom forbi deres sommerhus, 

hvor der blev serveret kaffe og kage og en Enkelt til at varme os på. 10 km. gik tur 

langs den nye Filsø. 

Inger og Verner har lovet at lave en tur igen i februar mdr., hvor de har lavet aftale 

med Henne Mølleå Badehotel om at vi kan bestille, stjerneskud, som vi kan få til 

frokost, når vi kommer tilbage fra turene. 
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Opstartsmødet blev holdt 15  marts, hvor tilslutningen var god, 94 deltagere, knap 

så mange som sidste år, hvor vi var over 100 deltagere. Vi startede 

med en frisk gåtur på 5 og 10 km og så var der kaffe med lagkage og småhygge sam-

men med orientering om den nye sæson. 

Efter mødet var vi hjemme og klæde om til fest i forbindelse med klubbens 40 års 

jubilæum  Som blev fejret med middag og dans på Kong Svend 

Birthe Fischer havde lavet et jubilæumsskrift 

  

Vore træningsaftener har igen i år haft stor tilslutning, hvor vi har set mange nye 

ansigter, hvilket vi er meget glade for. 

  

Velgørenheds vandring fra Lunden havde og god tilslutning og der var mange skub-

bere, da vi havde 18 kørestole med ude på tur. 

 Jeg kan oplyse at der på landsplan kom ca. 25.000 kr. ind til Hjerteforeningen, hvor-

af Varde sendte ca. 5.000 så tak for bidragene og tak for hjælpen. 

Oplysningerne er fra MFT. 

  

SCT. Hans vandring havde vi godt vejr og Lene havde fundet en heks ikke en af med-

lem-merne, men en mindre som blev brændt af under fællessang. 

  

I løbet af sommeren er der gået den sidste del af Kyst til Kyst fra Vejle over Binde-

balle og Bække til Hovborg, hvor vi havde lejet 6 hytter på campingpladsen og lånt 

et telt hvor vi spiste min grillede mad, som bestod af koteletter - kylling og medi-

sterpølser, alt sammen indkøbt til fordelagtige priser i Kvickly. 

Jeg havde sammen med Hans og Kjeld tilberedt salat og vi havde en rigtig god aften 

sammen, hvor vi tog sangbogen frem. 

Næste morgen serverede vi morgenmad i teltet og efter at alle havde afleveret de-

res private dele, så gik turen videre mod Abildhede. 

Hans havde været i Fakta efter madpakker til frokost, som bestod af salat med kød 
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Vedtægter for Gangsportsforeningen Landstrygerne 

§ 1 

Navn og hjemsted 

Stk. 1 

Foreningens navn er Landstrygerne. 

Stk. 2 

Foreningens hjemsted er Varde Kommune 

§ 2 

Foreningens formål 

Stk. 1. 

 Foreningens formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for gangsporten samt tilrettelægge gangsportsarrangementer 

og skabe et godt kammeratskab mellem gangsportsinteresserede. 

Stk. 2 

Foreningen er uafhængigt af partipolitiske og religiøse organisationer. 

§ 3 

Tilhørsforhold 

Stk. 1. 

Foreningen skal være tilsluttet mindst et af følgende forbund: 

Dansk Atletik forbund og eller 

Dansk Motionsforbund. 

Foreningen er underkastet de for det/de pågældende forbund gældende vedtægter og bestemmelser.  

§ 4 

Medlemsskab 

Stk. 1. 

Som medlem kan optages ALLE gangsportsinteresserede.  

Udmeldelse kan ske skriftligt til formand eller kasserer. 

Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senet 1 måned efter, at der er rykket 

for det. 

§ 5 

Kontingent 

Stk. 1. 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 

§ 6 

Generalforsamling 

Stk. 1. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden: 

Valg af dirigent. 

Valg af 2 stemmetællere. 

Bestyrelsens beretning. 

Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

Fastsættelse af kontingent. 

Indkomne forslag. 

Valg ifølge vedtægterne. 
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Regler for stempling: 
  
Træningskort 
Der stemples i træningskortet ved alle træningsture samt marcher arrangeret af 
Landstrygerne. 
DMF (de blå bøger) 
Alt stemples 
IVV 

Heri stemples alene ved marcher fra Vandrekalenderen. 

OBS! Kontingent bedes indbetalt på reg. nr. 7700 konto 1116771 
senest den 15.01.2015. 

Kr. 125,- for personer over 18 år og kr. 25,- for personer under. 

 

Støt vore sponsorer: 

Hansens Bageri 
Kvickly 
Varde Ådals Lam 
EFB 
Vinspecialisten 
Cocio  
Vadehavsbryggeriet 

for de støtter os. 
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til en let frokost. Frokosten havde vi købt til små penge i Fakta. Vand som vi solgte, 

havde vi fået foræret som sponsor gave til klubben af Deloitte 

Bussen som vi har benyttet til alle turer har vi også fået til rimlige penge, så efter 

hvad Lene har oplyst mig har Kyst til Kyst ikke givet underskud. 

Men jeg tror det har været en stor oplevelse for mange. 

  

Vi har holdt afslutning, hvor der var ca. 80 deltagere og hvor undertegnede havde 

hele flokken med på en Ca. 7 km tur. Efterfølgende var der hygge på Sct. Jacobi sko-

le, med håndmader og de gode småkager fra Ingrid. 

Aftenen slutte vi med et par sange fra sangbogen. 

  

Landstrygerne er bleven moderne med at have fået en hjemmeside, som Richard og 

Vini har haft en stort arbejde med at få op at stå, men som jeg tror kan blive til stor 

nytte fremover, også for at vi får nye ansigter i klubben. Men jeg håber at også vi 

gamle medlemmer går ind og læser og det ville også være dejlig hvis man kom med 

indlæg til siden. 

Ros og ris skader som regel aldrig. 

  

Vi i bestyrelsen har en dårlig samvittighed over for de af jer, som gerne vil have at 

klubben arrangerer en udflugt. Men jeg undskylder hermed, men tiden har ikke 

kunnet slå til i 2014. 

Vi har besluttet at vi i 2015 skal på bustur indenlands. 

  

Vi har i årets forløb brugt ikke mindre end 36 turfører og jeg håber vi også 

fremover kan få jer medlemmer til at tage turene, det giver på den måde de 

afvekslende turer. 

Planen er at vi i løbet af vinteren vil afholde IT aften hvor vi lave turer. 

 Fremtiden: 

Ud over at vi vil forsøge med IT aften har jeg også en drøm om at kan mødes en 
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aften hvor der kommer en og fortæller noget om hjertemassage og Hjertestarter. 

Jeg har inden for de sidste 14 dage haft 2 gode venner som har haft hjertestop og 

jeg mindes også vores tur til Hovborg, hvor jeg var meget tæt på at gribe til hand-

ling, ud fra jeg selv lige havde været på kursus. 

Jeg vil gerne vide hvor mange der evt. vil deltage i et sådan kursus. 

  

Jeg vil hermed takke turførerne mange gange for deres indsats ikke mindst Rosa for 

Kyst til Kyst. 

  

Så har vi desværre måttet tage afsked med 2 af klubbens aktive medlemmer, nemlig 

Ejvind og sidst Herdis, to trofaste medlemmer til det sidste. 

Jeg vil Be` jer rejse Jer og vi mindes dem sammen. 

 Tak.  

Til mine kollegaer i bestyrelsen skal lyde en stor tak for godt samarbejde. 

 Tak for et godt år i Landstrygerne." 

  Ingen kommentarer hertil 

 

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt uden kommentarer. 

Fastsættelse af kontingent: 

På grund af de stigende udgifter til husleje foreslår bestyrelsen en forhøjelse af vok-

senkontingent til kr. 125,-, hvilket blev godkendt uden kommentarer. 

Indkomne forslag: 

Forslag til ændringer af vedtægterne for Gangforeningen Landstrygerne, Varde, 

blev vedtaget 

 

Valg til bestyrelsen: 

På valg var Lene Hansen og Torkil Dam 

Torkil Dam ønskede ikke genvalg 
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29.03.2015 

Opstartsmøde kl. 14.00 på Sct. Jacobiskolen 

af hensyn til kaffebordet ønskes tilmelding senest den 22.03.2015. 

31.03.2015 

Første træningsaften i 2015. 

IT-Aften 

Vagn vil arrangere IT-aftener i uge 9, hvor vi lærer at tegne ruter på PC. 

Kursets varighed ca. 2 timer fra kl. 19.00 til 21.00. Af hensyn til brug af internet 

forventes kurset afholdt på det Gamle Rådhus. 

Efter kurset serveres kaffe i klublokalerne. 

Interesserede bedes kontakte Vagn. 

Hjertemassage/kursus i hjertestarter m.m. 

Hvis der er interesse vil vi forsøge at arrangere et kursus i uge 10 

Interesserede bedes kontakte Vagn 

Udflugt i 2015 

Vi arbejder på en bustur i juni og én i august/september 
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Program 

22.11.2014  

Julefrokost Mødested: Vestparkens Hus Dagen starter kl. 11.00 med en rask gåtur 

5—7 km. Kl. 13.00 starter selve frokosten. Underholdning ved julefrokostudvalget. 

Alle medbringer godt humør, en gave til ca. kr. 25,00 til pakkespil og evt. festlige 

sange. Pris kr. 170,00 hvortil kommer drikkevarer, som købes på stedet til fornufti-

ge priser.  

07.12.2014  

Julemærkemarch til støtte for Julemærkehjemmene i Danmark. 

Startsted: Det gamle Posthus, indgang fra Engdraget 

Starttid: kl. 9-11 afmærkede ruter 5 og 10 km. 

Startkort købes før påbegyndelse af turen. 

Alle skal være i mål kl. 14.00. 

Vi håber på stor tilslutning ikke kun for klubbens medlemmer, men tag familie, ven-

ner og naboer med på turen. Det går til et godt formål. 

Startgebyr kr. 20,-, incl. diplom kr. 30, incl. medalje kr. 60,-. 

Overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmene i Danmark.  

14.12.2014  

Landstrygernes ”Juletrim”, sidste tur inden jul. Startsted: Klubhuset Rådhusstræde 

kl. 10,00. Ført rute 5 og 10 km. Turene går ud nord for Varde (Frisvad). Bemærk 5 

km ruten er kørestole egnet, såfremt der ikke er sne. Startkort købes før start på 

turen kr. 20,00. Der kan købes suppe efter turen, hvor vi hygger os i klublokalerne.  

01.02.2015 

Vintertræning, med start kl. 10.00 ved Henne Mølleå kros parkeringsplads 

Fælleskørsel fra P-plads ved åen kl. 9,15. 

Vi går 3, 5 eller 10 km. 

Efter turen vil der være mulighed for at deltage i frokosten på Henne Mølleå kro, 

som i dagens anledning serverer stjerneskud til kr. 130,- + drikkevarer. 

Er man ikke til fisk vil der være mulighed for anden menu. 
Tilmelding senest den 18.01.2015 sammen med betaling til foreningens konto nr. 

7700 1116771. 
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Der blev foreslået følgende medlemmer til bestyrelsesvalget: 

Lene Hansen 

Hans Hansen 

Irene Riber 

Valgt blev 

Lene Hansen 

Hans Hansen 

Som suppleanter blev foreslået følgende medlemmer: 

Kjeld Pedersen 

Irene Riber 

Søren Madsen 

Jens Madsen 

Valgt blev 

Kjeld Pedersen 

Irene Riber 

Under eventuelt var der flere indlæg: 

Gaver til foreningens medlemmer skulle gives af foreningen og ikke som indsamling, 

idet ikke alle var der hver gang. 

Frem over vil der fortsat blive foretaget indsamling på medlemmerne initiativ og 

gaven vil være fra "Vennerne i Landstrygerne" 

Hunde der går med føles tit som et problem, hvilket blev drøftet, og det henstilles til 

medlemmer, som har hund med, at den føres i meget kort snor og både hund og 

fører går bagerst. 

Der var forslag om at alle træningsaftener skal gå ud fra klubhuset. Dette blev afvist 

af formanden, idet der er stor interesse i at vi også en gang imellem kommer uden-

for Varde by. 

Der var herefter en livlig debat omkring træningsturenes hastighed, specielt var der 

meninger fremme om, at såfremt man på 10 km ikke kunne klare hastigheden, så vi 

kunne nå tilbage i løbet af 2 timer og 15 min., skal man nøjes med at gå 5 km. 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

Formanden takkede for det meget fine fremmøde og Torkil Dam for det store arbej-
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de han har lagt i foreningen i tiden som bestyrelsesmedlem. 

Herefter gik vi over til kaffen og den traditionelle menu "boller og æblekage". 

Under kaffen offentliggjorde kassereren året killometerslugere 

 Aftenen sluttede med et par sange. 
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