Digitalt årsmøte i DNT Horten
11-18. mai 2021

Agenda:
1. Leder ønsker velkommen.
2. Godkjenning av innkalling, annonse i Gjengangeren, samt på nettsiden
3. Erklære årsmøtet lovlig satt
4. Valg av møteleder
5. Valg av referent
6. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
7. Valg av 2 personer til tellekorps
8. Årsberetning fra styret og undergrupper.
9. Regnskap med revisors beretning.
10. Fastsettelse av kontingent.
11. Budsjett og arbeidsplan.
12. Innkomne forslag
13. Valg av styre
14. Valg av revisorer
15.Valg av valgkomite
16.Avslutning
Etter årsmøtet blir det enkel bevertning og informasjon om turprogrammet for 2021

Styrets årsmelding for arbeidsåret 2020
Årsmøte for arbeidsåret 2019 ble avholdt på Marsjhuset 3. mars 2020.
Styrets har i 2020 bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Materialforvalter

Jørn Jorde
Pål Eirik Johansen
Lars Holme
Johannes Huneide i Jonny Jonas’s sykefravær
Henrik Lilaas

Styremedlem Barnas Turlag Linda Eyde
Styremedlem DNT ung

Benedicte Sivertsen fungerte frem til sommeren, ingen på høsten

Styremedlem kajakk

Morten Onshuus

Styremedlem turgruppa
Varamedlemmer

Odd Willy Oterhals
Ole Ortveit, Eddy Lund, Reidar Andersen

Andre tillitsverv:
Løypegruppa:
Turkafe:
Senior 50 +:
Knudsrødgruppa:
Turpassgruppa:

Ole Ortveit
Inger Helen G. Jorde
Reidar Andersen
Jørn Jorde
Gunnar Sveri

Olav Rinde
Anne Marie Rasmussen nestleder
Ingjerd Halvorsen nestleder
Einar Næss

Det er avholdt 9 styremøter og 84 saker er behandlet. Styremedlemmer har også deltatt i styremøter for
DNT Vestfold, men ingen fysisk deltagelse på nasjonalt årsmøte i Haugesund, som ble avlyst
Medlemstallet i 2020 var 1555, det var en oppgang på 1,3 %. Omsetningen var i 2020 1.863.549 kroner.
Økonomien er god, takket være solid dugnadsinnsats. DNT Horten har ingen ansatte. Styret mottar en
årlig godtgjørelse etter satser bestemt av årsmøtet i 2018. Vi arbeider med en driftsavtale med Horten
kommune, som vil gir oss faste inntekter og plikter. Avtalen er enda ikke underskrevet, bl.a. fordi det ikke
er avtale med alle grunneiere vedr. merking av kyststien gjennom kommunen.
Året har vært sterkt preget av Corona-pandemien, noe som har begrenset aktivitetsnivået generelt, med
enkelte hyggelige unntak.
Knudsrødhytta har fått ny kledning på sydveggen og østveggen, samt noe oppussing innvendig. Arbeidet
er utført av håndverkere, med god hjelp av dugnadsgruppa som har revet og klargjort og ryddet og malt.
Arbeidet er finansiert ved hjelp av spillemidler og sparebankstiftelsen DNB.
Løypegruppa har merket og ryddet sti langs vestsiden av Borrevannet. Kyststien frem til Holmestrand
grense er nå ryddet og merket, delvis i ny trase. Her ble også bygget 2 mindre broer. Sjekkut-postene,
basert på individuell tur-gåing, ble en suksess i 2020 med over 13000 innsjekkinger på våre poster.

Aktivitetsoversikt DNT Horten
Antall turer

Antall turdeltakere

Frivillige arbeidstimer

Knudsrød med turkafeen
Turgruppa

1606
8

125

770

Styret/adm.

664

Løypegruppa

14

53

302

Barnas turlag

6

285

233

Seniorgruppa/aktiv i 100

22

325

178

Kajakk

25

362

141

Turpass

2

442

90

77

1592

3984

Sum

Frivillige arbeidstimer

Knudsrød med
turkafeen
Turgruppa

Styret/adm.

Løypegruppa

Barnas turlag

Seniorgruppa/aktiv i
100
Kajakk

Turpass

For øvrige detaljer henvises til den enkelte gruppes årsmelding.
3/3-2021
Lars K Holme
Sekretær

Årsmelding 2020 dugnadsgruppa Knudsrød
Dugnadsgruppa for Knudsrød har også i 2020 utført en fantastisk god jobb. Gruppa består av rundt 30
personer. I denne gruppa så er vi så heldige at vi har forskjellige fagpersoner som kan bistå oss. 2020 var et
meget spesielt år. Til tross for korona situasjonen så har vi fått gjort veldig mye dugnad. Vi måtte ta hensyn
til dette når vi samlet oss for å jobbe. Vi delte inn i grupper slik at vi fikk tatt de smittevernhensyn som
måtte gjøres for å få gjort de jobbene som skulle gjøres.
Vi har revet sør og østveggen, og vi har bistått byggmesteren med det vi kunne gjøre for å lette hans
arbeid. Vi har fulgt opp med opprydding og bort kjøring av gamle materialer og søppel. Vi har grunnet og
malt de nye ytterveggene 2 ganger. Vest stuen er pusset helt opp, gulvet er slipte og lakket. Det er sydd
nye puter til benkene. Det er bygget nytt flott bislag ved hovedinngangen.
Av andre oppgave som er utført på Knudsrød er at garasjen er malt, vi har skjært ned en del trær for å få
bedre utsyn fra Knudsrød, disse trærne har blitt skjært opp og lagt som ved til gapahuken. Det har blitt
plantet på sør siden, det er laget pen steinsetning på baksiden.
Ellers er det mye vedlikeholds arbeid som skal gjøres på eiendom på 14 mål. Det er skrevet opp liste for
gress klipping på Knudsrød, det skal gjøres klart til våren og det skal rakes løv på høsten. Det er også laget
snømåkeliste. Grøteig brøyter, men det er behov for å måke videre innover. Rydde bord og benker for snø.
Også her gjør dugnadsgruppa en kjempe jobb.
I 2020 er det lagt ned 1177 dugnadstimer på Knudsrød.
Horten, den 31.01.2021
Jørn Jorde
leder dugnadsgruppa Knudsrød

Årsrapport for turkafeen Knudsrød
Det ble et annerledes år for turkafeen i 2020 når korona viruset satte en stopper for vår virksomhet. Vi
hadde satt opp 41 åpningsdager, men det ble bare 22 åpningsdager gjennom hele året. Det ble beregnet
til sammen 429 dugnadstimer og det ble beregnet ca. 3014 besøkende.
Det var veldig godt besøk i første halvår frem til nedstenging den 15. mars. Det samme skjedde når vi
åpnet for høstsesongen i august, men som ble nedstengt igjen den 15. november. Det er kjøpt inn en
Kenwood kjøkkenmaskin for å lage vaffelrøre til turkafeen.
I forbindelse med restaurering utvendig av hytta ble det også utført en større dugnad inne i hytta.
Hele hytta ble rundvasket fra tak til gulv i alle rom. Ryddet i alle skuffer og skap. Det ble sydd nye trekk til
sofa og puter i vestre stue på dugnad. Flott innsats av Reidun som sydde alle trekkene
En stor takk til alle som har stilt opp som vertskap og uten vår flotte «dugnadsgjeng» har det vært umulig å
drifte kafeen så godt som det gjøres.
Ansvarlige: Inger Helen Grønning Jorde og Anne Marie Rasmussen
Horten, 24.02.21
Inger Helen Grønning Jorde

Årsmelding for 2020 – Barnas Turlag (BT) – DNT Horten
Innledning
Ved utgangen av 2020 hadde DNT Horten Barnas Turlag 176 medlemmer, det innebærer totalt en nedgang
på 10 medlemmer.
Det har i år vært 7 antall aktive turledere som har planlagt og fordelt ansvar for dags- og
overnattingsturene mellom oss. Det legges det mye frivillig innsats fra turlederne. Vi forsøker alltid å ha
minimum to turledere på turer, for å fordele arbeidet mellom oss. Det er en positiv stemning og driv i
turledergruppen som i tillegg til turene, møtes 2-3 ganger i året for planlegging og evaluering av turene.
Aktivitet og dugnadsinnsats
Året 2020 blir nok husket for annerledes-året. Også for den norske turistforening, også for barnas turlag
Horten har vi måtte planlegge i takt med føringer fra regjeringen, DNT sentralt og andre lokale forhold.
Men vi har allikevel klart å gjennomføre seks turer, hvorav vi hadde planlagt og budsjettert for 12 turer. Vi
har gjennomført to dagsturer; Kom deg ut Vinter 2020 og dagstur til Ryksåsen. Vi har også hatt 4
overnattingsturer; skitur med to overnattinger på Eriksbu, villmarkstur til Øksne med en overnatting,
overnattingstur til Jonsknuten og Natt i naturen.
Alle turledere har bidratt med innspill til programmet som Patrick har ført i pennen. Martha Gunn har vært
hovedansvarlig for Facebook med 1171 følgere. Patrick har vært ansvarlig for å legge ut BTs program og
turoppsummering på DNTs nettsider, i tillegg til å håndtere påmelding til turene i Sherpa. Dorte har vært
leder av gruppen, og har representert BT i styret i DNT Horten frem til 03.03.2020. Linda overtok ledelsen
av barnas turlag, og representerer BT i styret i DNT, da hun ble valgt inn ved årsmøte 2020.
Totalt har turlederne bidratt med 450,5 dugnadstimer. Vi har hatt 285 deltagere på våre 6 turer/aktiviteter
gjennom året. Vi registrerer at kom deg ut dagen vinter er det enkeltarrangementet som har dratt flest
medlemmer i 2020, med totalt 190 deltagere, i tillegg til 4 turledere og 1 frivillig.
I år har det vært nødvendig å ha påmelding, dette for å ha kontroll på hvor mange som kommer og for å
arrangere turer ihht DNT smitteverninstruks.
Prosjekter og kampanjer
Barnas turlag Horten hadde 20 års jubileum i 2020, og i den anledning annonsert en vervekampanje. Alle
barn som var innmeldte i DNT Horten/Barnas turlag (0-12 år) innen 15 mai har vært med på trekningen av
mange flotte premier. 13 heldige vinnere har nå fått sine premier levert på døren. Tusen takk til alle som
har sponset kampanjen av vår 20 års bursdag: Gravity, Høyt og lavt, Kiwi lokalt Grønligaten, Intersport
Solberg sport og DNT Horten.
I løpet av 2020 har vi lansert «turer med turbo». Dette er 10 på topp ordningen oppkalt etter Barnas
turlags maskot, fjellreven turbo. Vi har plukket ut ti steder i nærområdet, ved å benytte sjekkut –
punktene. 10 heldige barn har gjennomført, og i løpet av starten av 2021 premier.
I løpet av høsten 2020 ble det søkt om spiremidler gjennom Horten kommune, og vi fikk innvilget kr 25
000. Disse pengene skal gå til aktiviteter for barn og unge. Og DNT Horten har flere prosjekter som
fremmer barn og unge. Pengene gir tilskudd til å arrangere turer BT, Opptur og friluftsskolen.

Inn i 2021
Inn i 2021 har vi ikke lengre med oss Dorte Møller, Patrick Cleophas og Martha Gunn Bøe. Vi takker for
innsatsen de har gjort i barnas turlag Horten. Vi har fått inn Sølvi Karlsen som ny turleder. For å
opprettholde aktiviteten trenger vi flere til å bidra. Både til å arrangere turer og administrative oppgaver.
Det vil i 2021 bli færre turer, da vi ikke har kapasitet til like mange turer som tidligere, da det vil gi for stor
belastning på hver enkelt turleder.
Linda og turlederne som er med til 2021, har laget et turprogram. Vi har hatt 2-3 møter, for å planlegge
ressursene. Nytt av året er at DNT Horten utarbeider et felles turprogram, og dette vil bli tilgjengelig på
sosiale medier og nettsiden når det er klart.
Turledere som har bidratt på turer i 2020, er som følger:
Vidar Anmarkrud
Tormod Spangelo
Martha Gunn Bøe
Patrick Cleophas
Morten Sandum
Boris Woelk
Dorte Møller
Linda Eyde
leder av Barnas Turlag DNT Horten
04.02.2021

Årsmelding DNT ung Horten 2020
I løpet av året som gikk hadde vi i DNT ung Horten et mål om å arrangere omtrent en helgetur i måneden i
løpet av året, samt tirsdagsturer regelmessig, etter plan fra DNT ung Vestfold. Dette ble dessverre av ulike
årsaker ikke gjennomført. Blant annet har vi slitt med mangel på turledere som kan eller vil holde turer, og
mangel på deltakere. I tillegg satte COVID-19 stopper for alle turer etter 12.03.2020. Mangelen på
deltakere skyldes først og fremst vanskeligheter med å få markedsført turene på en slik måte at det har
nådd ut til ungdom. Selv om det ikke ble arrangert turer, ble det holdt tre styremøter, hvor det ble forsøkt
å finne løsninger. En delegat representerte DNT ung Horten på DNT ungs digitale landsmøte i april 2020.
Dette var svært lærerikt, og DNT ung Horten fikk mandater fra DNT ung Holmestrand da de ikke kunne
møte. I løpet av året ble det gjennomført til sammen 3 styremøter. Det har vært store utfordringer med å
få styremedlemmene til å møte på styremøter. Vi gjennomførte ingen turer innen utgangen av juni.

Styret 2020 (fram til utgangen av juni) har bestått av:
Benedicte H. Sivertsen

Styreleder (fram til utgangen av juni)

Karoline Andersen

Styremedlem

Lars Jensen

Styremedlem

Fra høsten 2020 er ansvaret for DNT-ung-arrangementer overført til DNT Vestfold.

Kajakk gruppa
I 2020 har kajakk gruppa hatt et eget styre på 3 personer, som rapporterer til DNT Horten. Styret består av
leder Morten Onshuus, nestleder Hege Østberg og aktivitetsleder Maylen Andersen
I 2020 har det blitt gjennomført 3 kajakk grunnkurs over 2 dager. Grunnkurs følger kursstigen til
Padleforbundet. Alle kurs er åpne for alle, men DNT medlemmer har prioritet og en gunstigere pris.
Hensikten er å øke kompetansen, samt også øke bredden og tilhørigheten til DNT Horten Kajakk. Kursene
er i tillegg en inntektskilde for oss. Totalt deltok 29 padlere på våre kurs i år.
I 2020 har det blitt gjennomført 25 padleaktiviteter i klubbregi, som har samlet tilsammen ca 360 padlere.
Dette inkluderer sikkerhetstrening i svømmehall, faste tirsdagsturer, helgeturer, temakvelder og
overnattingsturer. Litt mindre aktivitet i år enn i 2019 skyldes Corona situasjonen. Gledelig at oppmøte i år
har vært enda høyere, og at vi har fått men en god del nye padlere på våre arrangement.
Kontakten med gruppas medlemmer holdes primært via egen Facebook-side, og gruppa har pr. dato 717
registrerte følgere. I tillegg har vi hatt klubbmøter. Sjø nære aktiviteter krever en møteplass og Kystlagets
hytte på Indre Havn har vært benyttet som «klubbhus». Siden 2017 har vi hatt en formell
samarbeidsavtale med Kystlaget for bruk og lagring av kajakker og utstyr. Lagringsplass er oppført på
dugnad, og privat utleie av plasser er etablert gjennom Kystlaget.
Horten, den 23. Februar 2021.

Morten Onshuus
Leder
Kajakk gruppa DNT Horten

SENIORGRUPPA ÅRSMELDING 2020

Seniorene startet sine Årlige vårturer Torsdag 5/3 . Turen gikk Eskebekkveien til Knudsrød i mye snø. Tok
kaffepausen på Knudsrødtunet i solskinn. 15 deltakere
12/3 gikk turen hesteløypa til Knudsrød som sist. 17 deltakere
Så ble resten av vårturene avlyst av Koronasmitte faren. Høstturene startet med Coronasmitte- reglene,
Registrering m/ telefon, meter avstander, begrenset antall.
3/9 . Golfstien, Vollerhøyda, kyststien,steinbrygga. Tilbake via Rørestrand , Rørestrandsveien til
Borrebanen. 10 deltakere.
10/9. Semskogen, Hortenmarka til Utsikten, Knudsrød for kafferast, tilbake til Borrebanen. 14 deltakere
17/9 . Golfstien, forbi Esjebekk til Knudsrød, Tilbake . 10 deltakere.
24/9 . I dag gikk turen i Regnvær og stiv kuling i Semskogen, Hortensmarka til Knudsrød. Tilbake. 4
deltakere.
1/10 . I dag gikk turen m/Hanne , Golfkroa , Eskebekkveien , Speiderhytta , Natursenteret til Knudsrød.
Tilbake. 16 deltakere.
8/10 . Gikk Hesteløypa, Nordskogen skole, Gaupestien , Lilaasveien- lia , rast ved Speiderhuset på
Festningen, Vannbassenget, Furuskogen, Braarudåsen , tilbake til borrebanen . 11 deltakere.
15/10 Agnes bussen hundeparkeringa på Vikveien , skogstien nordover mot Skreppedal , østover til
Eikenes odden for rast. Sydover langs borrevannet til Solberg og Vikveien og tilbake. 13 deltakere Alle
tilbudt munnbind.
22/10 Tur i lett regn Golfkroa . Over riksv.19 til broen ved redningen. Sydover Gildehallen , rast på
Borrehaugene . Kyststien om campingen , Rørestrandsveien , Borrebanen . 13 deltakere .
29/10 Sembskogen , Hortensmarka til toppen av Nordlibakken , Knudsrød , tilbake. 16 deltakere.
5/11 . Agnesbussen til Karljohansvern sykehus tomta. Langs kanalen . Fyllingbatteret , nordover til
Møringabatteriet , flyfabrikken , rast på Garasjetorget. Tilbake. 13 deltakere .
12/11 . Agnesbussen til Borrehallen , Fogdeskogen til Bakenteigen , Sydsiden av Adalstjernet , Kimestad ,
hesteveien til Lørge , Rast i gapahuken i bøkeskogen , nordsiden av Adaltjernet , Fogdeskogen , Glenne øst .
Borrehallen , Tilbake . 8 deltakere .
De to siste turene ble Avlyst grunnet styrevedtak om stopp av all aktivitet inntil videre.
For Seniorgruppa

Reidar Andersen.

Aktiv i 100 – Årsrapport 2020
Høsten 2020 har vi hatt 9 turer med Aktiv i 100. Vårens turer ble avlyst grunnet smittesituasjonen for Covid
19. Etter nøye overveielser bestemte vi oss for å gjennomføre turene til tross for at våre deltakeres
assistansebehov gjør 1 meter avstand vanskelig å gjennomføre,
Målgruppen er hjemmeboende eldre med behov for å komme ut i frisk luft. Det
blir ikke vært stilt krav til turlengde og vi bruker betegnelsen rusleturer.
Turene er bekjentgjort med annonser i lokalavisen og gjennom oppslag på
steder der eldre ferdes. Dagsentrene i kommunen og Aktivitetssenteret har aktivt
oppfordret til deltakelse i turene. Lokalavisen Gjengangeren har hatt reportasje med
bilder, etter dette økte antall deltakere.
DNT Horten har i mange år hatt ukentlige turer for seniorer. Dette er dagsturer med
vanlig gange i ulikt terreng. Ingen av de faste deltakerne i Aktiv i 100 ville kunnet følge
disse turene.
Det har vært 155 deltakere tilsammen. Ca. 20 regner vi som «faste». Gruppen har i år bestått av 3
personer over 90 år. 16 rullatorbrukere er med. Vi har ikke systematisk registrert deltakernes alder, men
vurderer at gjennomsnittsalder ligger på rundt 85 år.
Vi har i år på grunn av Covid 19 registrert alle deltakere, men smitte har vi ikke hatt.
Alle turene har hatt utgangspunkt fra Knudsrødhytta. Foreningen har servert kaffe/te og vafler. 8 av
samlingene har blitt gjennomført utendørs. Mandagsværet i Horten har i perioden vist seg fra sin beste
side. Siste turdag, 19. oktober, foregikk serveringen inne i hytta. Denne dagen hadde vi sesongavslutning
med Evert Taube viser, trekkspill og gitar.
Turenes lengde er høyst individuelle. Noen få går 2 – 4 km, de fleste rundt 1 – 2 km og
noen går en runde på under 500 m. Etter avisomtalen dukket det i høst opp noen deltakere som har gått
litt lengre turer.
Vi har 8 turledere. Vanligvis har 4-5 vært tilstede på hver tur. Dette er tilstrekkelig til å
dekke transport, tilberedning av mat og turledelse.
Stiftelsen Agnesbussen har tilbudt transport ril Knudsrødhytta. 2 ganger har vi i også brukt den kommunale
"Frivillighetsbussen" på grunn av stor deltakelse, I tillegg har vi en gruppe som kommer seg dit ved hjelp
av familie og venner. 2 deltakere har stilt med egen bil

Innvielse av ny benk
Som følge av at redusert antall turer har redusert kostnadene, har vi brukt midler til å sette opp benker
noen få hundre meter fra Knudsrødhytten i 3 retninger. Vi fikk godkjenning fra DNT til å dekke kostnaden
av statsmidlene. Vi får mye ros tiltaket, og «alle» kjenner noen som burde vært med. Vi har kapasitet til
flere deltakere og vil i 2021 fortsatt drive oppsøkende virksomhet.
Gunnar Sveri

Årsmelding turgruppa 2020
2020 ble annerledesåret for turgruppa da Covid-19 og smittevern styrte det meste av aktivitetsnivået.
På forsommeren ble derfor alle aktiviteter avlyst.
I uke-26 ble Friluftskolen for 10-13 år arrangert for 3dre gang.
Kurset fulltegnet med maks lovlig antall i en kohort. 4x5=20 deltagere fordelt på 4 instruktører.
I juni greide vi også å få gjennomført kurs i kurs i kart & kompass, og et kurs med «Tips for fjellturen» i
samarbeid med Solberg Sport. Kursene var fulltegnet med begrenset plass på maks 10 personer
Vi greide å få gjennomført en fellestur i juni, sykkeltur på rallarveien og en fjellturen til Norefjell i august,
samt en nærtur i september – alle turer ble avviklet med begrenset antall deltagere og påmelding grunnet
iht smittevern-instrukser. Vi valgte å avlyse resten av nærtur-programmet høsten-2020 da det viste seg å
bli komplisert å administrere mht maks deltagelse og registrering.
MEN – siden fellesturer ble vanskelig å arrangere ble fokus rettet mot digitale SjekkUt-poster med 40
poster lokalt i Horten kommune. Bruk av SjekkUt i 2020 økte stort og 1370 personer registrerte seg på
prosjektet «DNT Horten - Turposter 2020» hvor det ble registrert 13045 innsjekkinger. Deltagerpremier er
trukket ut og utlevert.
Vi håper 2021 blir et mer normalt tur-år, og viderefører SjekkUt konkurransen. Vi prøver også å
gjennomføre noe av det som ble avlyst i 2020. Videre jobber med å engasjere flere til å bli med i en tur &
arrangement komite med formål å presentere et variert turtilbud for alle turgrupper i DNT Horten.
Odd Willy Oterhals
Turgruppa

Turpassturer 2020 - Årsrapport
Turpasstur er for hele familien, gjerne 3 generasjoner sammen. Det er vanligvis 2 løyper, en kort løype
som er 4-5 km mens den lange løypa er 7-9 km. Terrenget varierer, men er ofte lettgått. Noen ganger
passer det å ta med minstemann i barnevogn mens andre ganger er det best med bæremeis. Alle kan gå i
sitt eget tempo.
Turpassturer er et samarbeid mellom turistforeningene i Tønsberg og Horten som hver arrangerer 4 turer i
året. De første Turpassturer ble arrangert i 1960. Blant dagens deltakere er det noen som har fått
premiering for minst 5 turer i året i mer enn 50 år.
Vårens turer ble avlyst i 2020, mens 4 turer ble avholdt på høsten
•

Høyjord

T

23. august

•

Borrevannet rundt

H

13. september

•

Vear

T

27. september

•

Karljohansvern

H

30. oktober

Det var ca 900 deltakerE til sammen på de 4 turene. Vi regner med at nedgangen fra tidligere år har med
Corona å gjøre, men vi registrerte også at mange gikk turen på Karljohansvern uten å la seg registrere.
Vi opplever turpassturer som Coranavennlig. Deltakerne går i familiegrupper som allerede er Kohorter. I
2020 måtte vi følge DNT's retningslinjer om forhåndspåmelding, og vi brukte sprit og munnbind ved salg av
naturstioppgaver.

Gunnar Sveri

Årsberetning for Løypegruppa i 2020
Løypegruppa startet opp i mars med litt vedlikehold av stier, infotavler og skilt. Deltok også i befaring
angående kutting rundt Adalstjern og forslag om flytting av klopper.
Løype på vestsiden av Borrevannet har blitt kuttet og klipt, blåmalt og merket. Foreløpig fram til vikveien
ved Solberg.
Kyststien i Frebergsvik fra garnbakken til Holmestrand har blitt rustet opp. Gamle broer over bekken
innerst i bukta var i dårlig stand og har blitt fjernet. Nye bruer har blitt bygget på nye lysstolper fra
kommunen. Bruene har blitt flotte og vi har mottatt mye skryt! Ellers er løypa lagt litt om ned til vannet, vi
har kuttet, blåmalt og skiltet. Dette ble bra!
Gruppa har påtatt seg å vedlikeholde løypa Løvøyrunden. Her ble det kvistet og blåmalt. Stigen ved
Jesusbukta trenger vedlikehold, det vil bli gjort i år.
Vi er også i gang med å få Hortens befolkning ut i Strandskogen som er området mellom Rørestrand og
Borrehaugene. Her vil det bli kuttet i stiene, infotavler med kart satt opp og montert en del skilt.
Spennende område!
Hortensmarka og omegn er full av stier. Vi har som oppgave å holde stiene åpne, skilte og merke og har
derfor dannet en stifaddergruppe. Denne består av 25 flinke frivillige som er glad i skog og mark. Disse blir
fordelt i marka vår og vil holde stier åpne, vedlikeholde skilting og merking og plukke søppel. Dette blir bra!
For løypegruppa Ole Ortveit

Budsjett 2021

Styrets arbeidsmål for 2021
o Vi skal jobbe for å få flere turledere for å kunne øke aktivitetsnivået i alle turgruppene.
o Når det gjelder nytt turkart for Horten kommune så må det utsettes til våren 2022, Horten
kommune venter på nye kartdata.
o Vi i bør ha som mål å få ferdig grunneieravtaler slik at turstien rundt Borrevannet kan realiseres
snart. En vesentlig grunneieravtale som mangler er med Wøyen, Vestre Sande Bruk, med mulighet
for å lage en sti-trase på en voll nærmere Borrevannet, samt bru over Sandeelva.
o En ny overgang fra Garnbakken til Åsenstranda som fungerer også ved høyvann er på planene,
dette krever kommunal godkjenning av tiltak.
o

Kajakkgruppa planlegger å realisere ny kajakkbrygge på Indre Havn.

o

Flere gapahuker i kommunen er en sak som vurderes. Vi ser hvor populær gapahuken er på
Knudsrød.

Innkomne forslag

Forslag til vedtektsendringer

Gjeldende vedtekter §5 d

d) Til styremøtene innkalles også varamedlemmene som har tale- og forslagsrett på møtene.

Styret foreslår å justere teksten til å være følgende:

d) Varamedlemmer innkalles til styremøte ved behov. De har da tale-, forslags- og stemmerett på møtene
de er innkalt til.

Gjeldende vedtekter § 7 6. kulepunkt

Styret i DNT Horten består av 9 styremedlemmer pluss 3 varamedlemmer. Årsmøte velger
styremedlemmer for funksjonene driftsansvarlig, styreleder, nestleder, kasserer og materialforvalter. Det
velges 4 styremedlemmer henholdsvis fra Barnas Turlag, DNT Ung, Turgruppa og Kajakkgruppa. I tillegg
velges ett styremedlem til definert arbeidsområdet. Det velges 3 varamedlemmer. Styreleder og
varamedlemmer velges for 1 år, øvrige styremedlemmer velges for 2 år.

Styret foreslår å justere teksten til å være følgende:



Styret i DNT Horten består av 8 styremedlemmer pluss 3 varamedlemmer. Årsmøtet velger
styremedlemmer for følgende: Driftsansvarlig, Styreleder, Kasserer, IT og media, Barnas
Turlag/Ung, Turgruppa, Kajakkgruppa, Sekretær.. Det velges 3 varamedlemmer. Styreleder og
varamedlemmer velges for 1 år, øvrige styremedlemmer velges for 2 år.

Valgkomiteens innstilling

Vedtekter
For

DNT Horten
Vedtatt på årsmøtet 11. mai 1950
Revidert på årsmøtene 12.mars 1976, 9.mars 1989, 28.februar 2001, 15.februar 2007, 1.mars
2016 og 4. mars 2019

§1

Formål
DNT Horten er en lokal forening tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). DNT Horten
skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av
friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

§2

Foreningens oppgaver
Drifte foreningen i samsvar med formålet i § 1 ved blant annet å

 

arrangere turer og aktiviteter og temakvelder

 

vedlikeholde stier og løyper og holde turkart oppdatert

 

drifte og vedlikeholde Knudsrød turisthytte

 

ivareta friluftslivets interesser i utbyggings- og reguleringssaker m.v.

 

rekruttere barn og unge til friluftsliv

 

støtte opp under aktuelle satsingsområder fra DNT sentralt


§3

delta i DNT Vestfold
Medlemmer

a) Medlemmer i Den Norske Turistforening(DNT) bosatt innenfor DNT Hortens avtaleområde,
er automatisk medlem i DNT Horten.
b) Medlemmer i DNT bosatt utenfor DNT Hortens avtaleområde som skriftlig gir beskjed om at de
ønsker å være medlem i DNT Horten.
§4

Kontingent
a) DNT sentralt står for fastsetting og innkreving av medlemskontigenten og foreningen følger
standard medlemskontigent for DNT.

§5

Foreningens styre
a) Styret leder foreningens virksomhet og disponerer dens midler i samsvar med lovene og vedtak
på årsmøtet.
b) Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet har leder
dobbeltstemme.

c) Leder innkaller til styremøter ved behov eller når minst 2 av styrets medlemmer krever det.
d) Til styremøtene innkalles også varamedlemmene som har tale- og forslagsrett på møtene.
§6

Undergrupper
a) Opprettelse
DNT Hortens styre kan opprette egne undergrupper (nedenfor kalt gruppa) for egne
medlemskategorier eller til å ta seg av spesielle arbeidsfelt. Gruppa er offisielt ikke opprettet før
den er godkjent på DNT Hortens års-møte/ekstraordinære årsmøte.
b) Tilknytting til DNT Horten
Gruppa er underlagt DNT Hortens årsmøte og hovedstyre. Dersom gruppa lager egne lover, skal det
påses at disse ikke kommer i konflikt med DNT Hortens vedtekter. Ved annonsering, korrespondanse
og annen bekjentgjørelse skal DNT Hortens logo benyttes i tillegg til gruppas navn og eventuelt
gruppas egen logo.

c) Ledelse
Gruppa velger en leder, som har ansvar for daglig drift av gruppa. Gruppelederen velges på årsmøte i DNT
Horten. I tillegg kan gruppa velge en materialforvalter som har ansvaret for vedlikehold og utlån av gruppas
utstyr. Gruppa selv innstiller som hovedregel på sine kandidater overfor DNT Hortens valgkomite.Den
daglige drift av gruppa ledes av leder og en materialforvalter som har ansvaret for vedlikehold og utlån av
gruppas utstyr.
d) Økonomi og terminlister
I DNT Hortens budsjett, som vedtas på årsmøtet, tildeles gruppa økonomiske rammer. Tildelingen skal skje i
forhold til gruppas aktivitet og behov. Gruppa legger fram sin plan og budsjettforslag for hovedstyret i god tid
før årsmøte. Hovedstyret setter så opp et samlet budsjett for foreningen. Gruppas årsberetning legges fram for
DNT Hortens årsmøte for godkjenning.
e) Tilknytting til hovedstyret
Leder i hovedstyret holdes orientert om gruppas drift. Gruppas leder har møteplikt/rett i hovedstyrets møter. Gruppas leder kan
delta på styremøter med tale- og forslagsrett, innkalles spesielt til styremøter ved behov.

f) Nedleggelse av gruppa
Dersom gruppa nedlegges tilbakeføres alle gruppas eiendeler til hoved-foreningen. Gruppa kan ikke endelig
nedlegges før etter godkjenning på årsmøte/ ekstraordinært årsmøte.

§7

Årsmøtet
Årsmøtet er DNT Hortens øverste organ. Det ordinære årsmøte holdes innen 15. mars hvert år. Medlemmene
innkalles ved avertering med minst 4 ukers varsel.
På årsmøtet behandles:
 Årsberetning fra styret og eventuelle undergrupper.
 Regnskap med revisors beretning.
 Fastsettelse av kontingent.
 Budsjett og arbeidsplan.

 Innkomne forslag
 Valg av styre Styret i DNT Horten består av 9 styremedlemmer pluss varamedlemmer. Årsmøtet velger
styremedlemmer for funksjonene driftsansvarlig, styreleder, nestleder, kasserer og materialforvalter. Det velges
4 styremedlemmer henholdsvis fra Barnas Turlag, Ung, Tur og Kajakk. I tillegg velges ett styremedlem til
sekretær. Det velges 3 varamedlemmer. Styreleder og varamedlemmer velges for 1 år, øvrige styremedlemmer
velges for 2 år
 Valg av 2 revisorer for 1 år
 Valg av 2 valgkomitemedlemmer for 2 år slik at ett medlem trer ut hvert år. Et tredje medlem velges av
styret for 1 år.

§8

Innkomne forslag
Hvert medlem kan sende inn forslag til styret. Dersom forslaget ønskes behandlet på årsmøtet, må det være
innkommet til styret senest 2 uker før årsmøtet

§9

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom det ordinære årsmøte, flertall i styret eller minst
5 % av den stemmeberettigede medlemsmassen (jfr § 13) krever det. For innkallelse
gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§10

Signatur
Foreningen forpliktes ved underskrift av leder og ett styremedlem i
fellesskap, eller med 3 styremedlemmer i fellesskap.

§11

Endringer i foreningens lover:
a) Endringer av foreningens lover besluttes av det ordinære årsmøte med
minst 2/3 flertall
b) Forslag til endring må være kommet inn til styret senest 2 uker før
årsmøte.

§12

Stemmerett
Stemmerett har alle medlemmer over 15 år.

§13

Oppløsning
Oppløsning av DNT Horten kan bare besluttes av 2 påfølgende ordinære
årsmøter med minst ¾ flertall. Ved eventuell oppløsning overdras
foreningens midler til DNT. Hvis det senere blir startet ny forening i
distriktet hvis formål er i pakt med DNTs, forplikter DNT å tilbakeføre
midlene til ny forening.

