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Siden sidst: 

Siden sidste nummer af Gang Nyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer. 

Sidste træningsaften 

Rigtig mange var mødt op til sidste træningsaften. Vi mødtes alle ved Sct. Jacobiskolen, 

hvor vi startede op med en ca. 5 km. rute ført af Vagn og Rosa. Efter turen, var der smør-

brød til alle. Vagn holdt afslutningstalen og takkede af for dette års sæson. 

Generalforsamling  

Den 24. oktober blev den årlige generalforsamling afholdt. Der var et fint fremmøde. 

Selve generalforsamlingen foregik i en god atmosfære, med gode debatter. Alle der var 

på valg, modtog genvalgt, og blev valgt, så Vagn mente at det næsten havde været for 

nemt. 

Program for den resterende del af 2017 og 1. kvartal 2018: 

11. november 2017: 

Julefrokost. Tag jeres ægtefælde/samlever med til Landstrygernes julefrokost. 

Tid: kl. 11.00. 

Mødested: Restaurant Varde Golfklub, Gellerupvej 111, Varde. 

Prisen for julefrokosten er kr. 140 inkl. kaffe. 

Tilmelding til Rosa Ohrt tlf.: 40 15 98 22, e-mail: landstrygerne@hotmail.dk eller ved at 

indbetale 140 kr. på reg.nr. 7700 konto 1116771. 

Medbring evt. sange eller andet festlig underholdning. Alle har en gave med til en værdi 

på ca. 25 – 30 kr. til det årlige pakkespil. 

3. december 2017: 

Julemærkemarch til støtte for julemærkehjemmene i Danmark. 

Startsted: Det gamle Posthus, indgang fra Engdraget. 

Starttid: kl. 09.00 – 11.00 afmærkede ruter 5 og 10 km. 

Startkort købes før påbegyndelse af ruten. Alle skal være i mål senest kl. 13.30. 

Vi håber på stor tilslutning ikke kun fra klubbens medlemmer, men tag familie, venner 

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

Startgebyr kr. 30, inkl. medalje kr. 70. 

Overskuddet går ubeskåret til julemærkehjemmene i Danmark. 

Marcherne er åbne for alle, men deltagelse sker på eget ansvar og gennemføres 

uanset vejret. Da de fleste marcher går gennem naturskønne områder med skov og 

lyng, må rygeforbud uden for rastepladserne tages som en selvfølge. I øvrigt holdes de 

almindelige færdselsregler. Hunde skal føres i snor. 

28. januar 2018: 

Vintertræning. Inger og Verner arrangerer turen ved Henne Mølleå igen til næste år. Vi 

skal ud i de dejlige omgivelse i Henne Strand området.  

Startsted: Henne Mølleå Badehotels parkeringsplads. Der vil være fælleskørsel fra P-

plads ved Havnepladsen, Varde kl. 09.15. 

Start: kl. 10.00. Vi går 3, 5 og 10 km. 
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Turfører: Inger, Verner og Vagn. 

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

hvor der bliver serveret stjerneskud eller pariserbøf. 

Tilmelding senest 22. januar 2018 ved at indbetale kr. 130 på foreningens konto nr. 

7700 1116771 og skrive Stjerneskud eller Pariserbøf i meddelelser. 

25. marts 2018: 

Opstartsmøde kl. 14.00 på Sct. Jacobiskolen. 

Af hensyn til kaffebordet ønskes tilmelding senest den 19. marts 2018 på mail 

landstrygerne@hotmail.dk eller Rosa Ohrt på tlf. 40 15 98 22 eller 27 14 98 22. 

27. marts 2018: 

Første træningsaften i 2018 med afgang fra klublokalerne kl. 19.00. 

Herefter træning hver tirsdag med afgang fra klublokalerne kl. 19.00, hvis ikke andet er 

arrangeret. Turfører efter planen der hænger på opslagstavlen i klublokalerne. 

VARDE NISSEFESTIVAL: 

Lørdag den 25. november 2017: Her får du lejlighed til at få motion, frisk luft og socialt 

samvær på en flot løbe- eller gåtur rundt i Varde by – forbi byens mange kulturelle 

punkter. Når løbet er færdig, venter der en masse spændende oplevelser for store og 

små i området omkring Varde Torv. 

Starttidspunkt og tilmelding kan læses i Ugeavisen.  

Ved tilmelding, gør opmærksom på, at I kommer fra Landstrygerne i rubrikken ”evt. 

hold”. 

OBS! Kontingent bedes indbetalt på reg.nr. 7700 konto 1116771 senest den 15. januar 

2017. 

Kr. 125 for personer over 18 år og kr. 50 for personer under. 

 

 

   

Referat fra Generalforsamling i Landstrygerne den 24. oktober 2017 

Der var mødt 26 medlemmer 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. fremlæggelse af revideret regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg ifølge vedtægterne 

8. Eventuelt 
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Ad 1 

Valg af dirigent 

Til dirigent valgtes Richard Lauridsen uden modkandidater 

Ad 2 

Valg af stemmetællere 

Som stemmetællere valgtes 

Bente Lauridsen og Nina Graungård 

Ad 3 

Formandens beretning 

Så er der atter gået et år og vi skal i gang med den årlige generalforsamling. 

Hvis vi ser 1 år tilbage havde vi julefrokost, som blev afviklet på Næsbjerghus, hvor vi 

havde en dejlig dag med en gåtur i naturen omkring Næsbjerg, efter turen indtog vi så 

frokostbordet som stod dækket op og hvor vi hyggede os og sluttede af med pakkespil. 

Det var dejlig nemt ingen skulle tage sig af det kolonariske eller rydde op. Vi besluttede 

derfor at fortsætte og har i år flyttet dagen til Rest. Golfklubben og starter med en lille 

gåtur på ca. 5 km. 

Næste arrangement var Julemærkemarchen, som også gik som vi kunne ønske os med 

godt vejr.  

Så kom vi efter julen og som sædvanlig havde Inger og Verne arrangeret vintertræning 

første søndag i februar, med afslutning på Hennemølle å. 

Opstarts mødet var knap så godt besøgt som året før. Vi startede eftermiddagen med en 

lille rask gåtur på 5 km. hvorefter Vagn fortalte om fremtiden, hvor man bl.a. arbejde 

med en gåtur for Lunden, da DMF ikke vil arrangere velgørenhedsvandring fremover. 

Alle var enige om at det var en god ide, hvorfor bestyrelsen arbejde videre, det blev så 

knap så vellykket på grund af regn ca. 1 time før start. Men lederen på Lunden er vældig 

glad for ideen for som hun siger nu har hun penge som hun frit kan disponere over bl.a. 

evt. til en julegave til beboerne. 

Landstrygerne har også deltaget i Stafet for livet, hvor Hans havde stillet campingvogne 

med fortelt til rådighed. 

Landstrygerne har også deltaget i LadyWalk i Tarm, hvor vi havde en flok med. 

Vi var også i sommer på udflugt til de Fynske bjerge og hvor vi besøgte Horne kirke som 

er en af Danmarks rund kirker, da vi havde rimelig tid valgte jeg at alle skulle opleve 

kirken inden hjemturen, hvor vi nød en kop tiltrængt kaffe under den gamle 

Lillebæltsbro ved Snoghøj. 

 

Så Landstrygerne er ikke blot en gangforening for medlemmerne men er en forening 

som også godt vil støtte andre medmennesker og det håber jeg også vi er villige til 

fremover. Jeg må indrømme at jeg på et tidspunkt var lidt i tvivl om det var for meget 

med velgørenhed og dermed støtte? 

Irene har været inde og rydde op i medlemslisten og slettet de medlemmer som ikke har 

betalt kontingent det vil sige at medlemstallet er går ned fra ca. 190 til ca. 130 det er vi 

selvfølgelig ked af i bestyrelsen og jeg håber at vi alle vil forsøge på at få nye 

medlemmer ind i foreningen og hvorfor vil Arly komme ind på senere.  Selvom der er 
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slette mange betyder det selvfølgelig ikke at de er glemt og vi vil følge op hvorfor de er 

stoppet i Landstrygerne og vi vil forsøge at få dem tilbage, men det må vi alle hjælpe til 

med. 

Jeg har gransket meget i hvad gør vi forkert i klubben, siden så mange forlader os. Så vil 

jeg tillade mig at komme lidt tæt på.  

  

Hvorfor ikke være positiv?  

Vi må så indrømme at de unge Landstrygere er bleven ældre og de unge i dag, har 

mange andre tilbud. 

Vi er jo heller ikke de eneste der arrangere gang eller løb i Varde i løbet af ugen. 

 

Jeg vil nu slutte og håber på en god generalforsamling og dermed god opbakning. 

 

Til slut vil jeg sige tak for den opbakning klubben har og tak til mine kolleger i 

bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

Jeg håber det er positivt at komme i klubben, hvor man møder positive mennesker og 

får en god snak med sidemanden, under gåturene. 

 

Nedgang i medlemstallet, blev debatteret og der var bred enighed om, at vi må erkende, 

at de fleste frafald, skyldes alder og sygdom. 

Der var enighed om, at det var frivilligt at deltage og betale til 

velgørenhedsarrangementer, så vi holder fast i de samme som sidste år. 

Ad 4 

Forelæggelse af revideret regnskab 

Arly Halkjær fremlagde regnskabet for det forgangne år, som viste et underskud på kr. 

8.629. Underskuddet skyldes det faldende medlemstal og manglende tilslutning til vores 

udflugt til Svanninge Bjerge. 

Ad 5 

Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret 

Ad 6 

Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

Ad 7 

Valg til bestyrelsen 

Rosa Ohrt 

Vagn Ohrt 

Irene Riber 

Var på valg 

Alle blev genvalgt 
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Som suppleanter blev både Kjeld Petersen og Karl Kjær Jensen genvalgt for et år. 

Begge revisorerne ønskede genvalg og blev valgt. 

Ad 8 

Der var flere emner til debat: 

Jørgen Slot foreslog, at vi skal prøve at gå hver anden tirsdag eller onsdag formiddag. 

Idet der er flere foreninger, der tilbyder forskellige turer om formiddage. Det bliver 

drøftet videre i bestyrelsen. 

Jørgen Jensen tilbød at lave en tur ud af huset. Der arbejdes videre på det sammen med 

bestyrelsen. 

Den årlige udflugt skal ligge først på året. Niels Hermansen er chauffør for et 

turistselskab, og vil undersøge sammen med Vagn Ohrt, om det er muligt at leje en bus 

med Niels som chauffør og prisen. 

Årets Kilometersluger blev Brian Jensen med 176 km. 

Årets mest trofaste blev Johannes Vilster med i alt 20 gange ud af 27. 

Desværre var hverken Brian eller Johannes mødt frem til generalforsamlingen. De må 

hædres senere. 

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til alle fremmødte, og tak til 

Dirigenten for veludført job. Han mente dog, at vi næsten slap for nemt igennem 

forløbet.  

 

 

Varde, den 24. oktober 2017 

 

 

 

 

 

Dirigent Richard Lauridsen   Sekretær Irene Riber 
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Bestyrelsen: 

 

Formand   Vagn Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 

   tlf.: 75 22 28 22 mobil: 20 14 98 22 

 mail:   vagn.ohrt@mail.dk 

 

Næstformand/  Irene Riber, Vibevej 11, Varde 
Sekretær   tlf.: 62 60 19 20 mobil: 28 60 08 24 

mail:   irenearly@bbsyd.dk 

 
Kasserer   Arly Halkjær, Vibevej 11, Varde 
   tlf.: 62 60 19 20 Mobil: 40 20 48 77 
mail:   irenearly@bbsyd.dk 
 
Bestyrelsesmedlem  Hans Hansen, Laboratorievej 4, Varde 
   mobil: 20 94 49 37 

 

Bestyrelsesmedlem  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   Karl Kjær Jensen, Frøstrupvej 251, Outrup 
   tlf.: 75 26 00 69 mobil: 26 40 74 15  

mail:   kkjaerj@gmail.com 

 

Revisor   Hanne Petersen, Ølgodvej 16, Stundsig, Varde 

Revisor   Lene Hansen, Kærhøgevej 21, Varde 

Bankkonto   7700 1116771 

e-mail   Landstrygerne@hotmail.dk 

Hjemmeside   www.landstrygernevarde.dk 

Facebook   Landstrygerne Varde, Ribe, Danmark, forening 
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