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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 ved Sct. Jacobiskolen, hvor vi 

startede op med en ca. 5 km. rute ført af Vagn og Rosa. Efter turen, var der smørbrød til alle. 

Vagn holdt afslutningstalen og takkede af for dette års sæson, med et fantastisk vejr. Der var vist 

ikke en eneste aften med regnvejr. Det betød også, at fremmødet ikke var så stort, som den 

plejer at være. 

Naturvandring i Kærgård plantage 
Der var mødt en lille hård kærne op til vandringen. Lidt ærgerligt, at ikke flere var med på den 

fantastiske tur gennem de smukke områder, hvor der både er skov, hede, klitter og strand. Det 

var en rigtig god tur trods lidt regnvejr undervejs. 

Generalforsamling 

Den 23. oktober blev den årlige generalforsamling afholdt. Der var normalt fremmøde. Selve 

generalforsamlingen foregik i en god atmosfære. Der skulle findes et ny bestyrelsesmedlem og 

en ny suppleant, idet Hans Hansen og Karl Kjær ikke modtog genvalg. Bestyrelsen havde 2 

forslag (Christa Funder og Henning Andersen) som begge blev valgt ind. 

Program for den resterende del af 2018 og 1. kvartal 2019: 

17. november 2018:  
Julefrokost. Tag jeres ægtefælde/samlever med til Landstrygernes julefrokost. 

Tid: kl. 11.00, hvor vi starter ud med en rask travetur på ca. 5 km. Kl. ca. 13.00 starter selve 

julefrokosten med noget godt mad, hygger, synger lidt og har pakkespil. 

Mødested: Restaurant Varde Golfklub, Gellerupvej 111, Varde. 

Prisen for julefrokosten er kr. 175,00 inkl. kaffe. 

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

kr. 175,00 på reg.nr. 7700 konto 1116771. 

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

kr. 30,00 til det årlige pakkespil. 

2. december 2018: 
Julemærkemarch til støtte for julemærkehjemmene i Danmark. 

I år er startsted flyttet til Sct. Jacobiskolen, idet Det gamle Posthus er lukket, så det kan vi ikke 

bruge mere. 

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

Startkort kan købes på forhånd www.julemaerkemarchen.dk eller ved startstedet før påbegyn-

delse 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. 30,00. Med medalje kr. 70,00. 

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 
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uden for rastepladserne tages som en selvfølge. I øvrigt holdes de almindelige færdselsregler. 

Hunde skal føres i snor. 5 km. er kørestolsegnet. 

3. februar 2019: 
Vintertræning. Inger og Verner arrangerer turen ved Henne Mølleå igen til næste år. Vi skal ud i 

de dejlige omgivelser i Henne Strand området. Vi holder rast på turen ved Inger og Verners 

sommerhus, hvor der serveres kaffe/te med kage og en lille en til ganen. Pris: kr. 20.00. 

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

Havnepladsen, Varde kl. 09.15. 

Start: kl. 10.00. Vi går 3, 5 og 10 km.  

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 den 29. januar 2019 ved at indbetale kr. 130,00 på foreningens konto nr. 

7700 1116771 og skrive Stjerneskud eller Pariserbøf i meddelelser. 

31. marts 2019: 
Opstartsmøde kl. 14.00 på Jacobiskolen. Vi starter op med en travetur på ca. 5 km. med Rosa og 

Vagn som turfører. Efter turen er der kaffe/te og lagkage. Vagn fortæller om vores 

arrangementer hen over sommeren. 

Af hensyn til kaffebordet ønskes tilmelding senest den 25. marts 2019 på mail 

landstrygerne@hotmail.com eller til Rosa Ohrt på tlf. 40 15 98 22. 

2. april 2019: 
Første træningsaften i 2018 med afgang fra klublokalerne kl. 19.00. 10 km. starter med ca. 6 km. 

og stiger gradvis op til de 10 km. efter 3. træningsaften. 

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. 

Referat fra Generalforsamling i Landstrygerne den 24. oktober 2018 

Der var mødt 20 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 

Ad 1 

Valg af dirigent 

Til dirigent valgtes Richard Lauridsen uden modkandidater 

Ad 2 

Valg af stemmetællere valgtes 

Lene Hansen og Hanne Petersen 

mailto:landstrygerne@hotmail.com
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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 Golfhotel, dagen 

startede med en gåtur i naturen omkring Gellerupvej, efter turen indtog vi så frokost 

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

spillet kom to Bakker sangerinder forbi og gav et par nr. 

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. 

Der deltog ca. 160 personer: Vi havde så en stor oplevelse i marts mdr. hvor vi deltog i 

overrækkelse af pengene fra Julemærkemarchen til Julemærkefonden ca. 1, 2 mil. 

Landstrygerne fik pokal for at have sendt 98,2 % af indkomne penge i form af sponsorer 

og salg af startkort m.m. 

En flok mænd fra Tistrup havde sat sig på motionscykler en hel dag og havde samlet 

3200 kr. sammen til Julemærkemarchen og ville gerne aflevere dem til en lokal 

repræsentant. De har lovet at gøre det igen i år. 

 

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

første søndag i februar, med afslutning på Hennemølle å. 

 

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

lille rask gåtur på 5 km. hvorefter Vagn fortalte om fremtiden.  

Lederen på Lunden Annemette er vældig glad for ideen med at gå for Lunden 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 snød Jer for en udflugt sidste sommer. Jeg kan oplyse at jeg arbejder med noget i 

hovedet til en udflugt til sommer. 

  

 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? 
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Tilslutningen tirsdag aften var knap så god som årene før, vi snakkede så om i 

bestyrelsen om det var varmen der var skyld i det. Det undrede os meget da vi fra 

starten havde fået ca. 30 nye medlemmer men der er jo også landstrygere som er bleven 

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

  

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

oplyse at da vi var ved Kærgård sidst snakke jeg med Varde løb som var derude og de 

havde 150 tilmelding, hvor vi var ca. 40 deltagere 

 

Der ligger en stor opgave foran os da vi har sagt ja til at arrangere årsmøde for DMF hvor 

der bl.a. skal lave mad, hvor vi skal bruge frivillige til at hjælpe. Det er Rosa og Irene der 

stå for det så hvis nogen vil give en hånd så bliv skreven op. Der skal også bruges folk 

som turfører. 

 

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

være  

bestyrelse hvor vi hjælper hinanden. Der er så to som forlader os nemlig Hans som vi 

komme til at savne og Karl som ikke kan afse tid til klubben. Jeg har så været ud at gøde 

jorden i klubben og håber derfor at vi stadig kan blive fuldtallig igen. 

 

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

bestyrelsen for godt samarbejde. 

Vi har en bestyrelse som arbejder rigtig godt sammen, men 2 mand har valgt at stoppe 

det er vi kede af men jeg håber på at finde to mand som falder godt ind sammen med vi 

andre jeg har forsøgt at gøde jorden. 

 

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

får en god snak med side manden, under gåturene. 

Ad 4 

Fremlæggelse af revideret regnskab 

Arly Halkjær fremlagde regnskabet for det forgangne år, det viste et underskud på kr. 1.262,50. 

Underskuddet skyldes, at selvom vi har fået 32 nye medlemmer, er der flere af de gamle der er 

stoppet. 

Ad 5 

Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret, men datoen for betaling flyttes fra 15. 

januar til 1. april. Det passer bedre, så det skal betales omkring opstart. 

Ad 6 

Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 
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Ad 7 

Valg af bestyrelse 

Arly Halkjær 

Hans Hansen 

Var på valg 

Hans Hansen ønskede ikke genvalg 

Der blev forslået følgende til bestyrelsen 

Arly Halkjær og Henning Andersen, begge blev valgt uden modkandidater 

Som suppleanter blev foreslået Kjeld Petersen og Christa Funder, som begge blev valgt for 1 år 

Der var genvalg til vore revisorer Lene Hansen og Hanne Petersen 

Ad 8 

Eventuelt 

Jørgen Jensen meldte sig til at arrangere en tur i løbet af sommeren, noget lignende den vi 

havde til Nymindegab. 

Nina Graungaard vil gerne lave en tur omkring Hjerting, og Vagn Ohrt havde flere emner til en 

udflugt, samtidig fortalte han om en guidet tur ham og Rosa havde været på til Baldersbæk 

Plantage ved Houborg, som kan være et emne til en aftentur. 

De forskellige turer vil blive meldt ud i Gang Nyt der kommer midt i marts 2019 

Birgitte Ditlevsen fortalte, at de havde fået fat i en af de små salgshytter på Torvet i Varde, hvor 

de ville sælge forskellige ting og gøre reklame for Stafet for Livet. Hun foreslog, at Landstrygerne 

skulle deltage med reklame for Julemærkemarchen. Bestyrelsen synes det var en god ide, og vil 

tage kontakt til Jule-mærkemarchen, om det er muligt at sælge evt. julemærker o.l. 

Årets Kilometersluger blev Hanne Moesgaard Madsen med 219 km. 

Årets mest trofaste blev Johannes Vilster, som mødte op 26 gange ud af 28 

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til alle fremmødte, tak til Dirigenten for 

veludført job, og tak til bestyrelsen for godt samarbejde 
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Bestyrelsen: 

 

Formand   Vagn Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 

   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  Henning Andersen, Gl. Gellerupvej 5, Varde 
   mobil: 51 21 34 39 
   mail: hanne.henning@hotmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem  Rosa Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 
   tlf.: 40 15 98 22/27 14 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   Christa Funder, Sønderbro 11B, Varde 
   mobil: 40 57 20 01 

mail: christafunder@vip.cybercity.dk 

 

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 
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