
 

Årsmøte i DNT Horten 

3. mars 2020 klokken 19:00 

Marsjhuset i Holtandalen 

 

Agenda: 

1. Leder ønsker velkommen. 
 

2. Godkjenning av innkalling, annonse i Gjengangeren 31. januar, 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 2020 
  



 

Styrets årsmelding for arbeidsåret 2019 

       

Årsmøte for arbeidsåret 2018 ble avholdt på Marsjhuset 4. mars 2019. 

Styrets sammensetning ble endret på årsmøtet og har i 2019 bestått av: 

             leder:    Jørn Jorde 

 nestleder:   Pål Eirik Johansen 

 sekretær:   Lars Holme 

 kasserer:   Jonny Jonas + Johannes Huneide i Jonny’s sykefravær fra mai 2019 

 materialforvalter  Henrik Lilaas 

styremedlem Barnas Turlag Dorte Møller  

styremedlem DNT ung Benedicte Sivertsen 

styremedlem kajakk  Morten Onshuus 

              styremedlem turgruppa Odd Willy Oterhals 

 varamedlemmer:  Ole Ortveit, Eddy Lund, Reidar Andersen 

Andre  tillitsverv: 

 Løypegruppa:   Ole Ortveit  Olav Rinde 

 Turkafe:   Jonny Jonas  Inger Helen G. Jorde nestleder 

 Senior 50 +:   Reidar Andersen Ingjerd Halvorsen nestleder 

 Knudsrødgruppa:  Jørn Jorde  Einar Næss  

 Turpassgruppa:  Gunnar Sveri 

 

Det er avholdt 10 styremøter og 98 saker er behandlet. Styret var representert med 4 personer på DNT 

landsmøte i Svolvær og med 2 representanter på styresamlingen for DNT Vestfold og Telemark på 

Jomfruland. Styremedlemmer har også deltatt i styremøter for DNT Vestfold. 

Medlemstallet i 2019 var 1535, det var en nedgang på 1,9 %. Dette var første gangen foreningen har hatt 

medlemsnedgang. Nedgangen gjelder ikke bare Horten, det har vært en tilsvarende nedgang på landsbasis. 

Omsetningen var i 2019 1.863.549 kroner, som ga et overskudd på 119.093 kroner. Økonomien er god.  

DNT Horten har ingen ansatte.  Styret mottar en årlig godtgjørelse etter satser bestemt av årsmøtet i 2018.  



Knudsrødhytta har fått nytt tak, noe som medførte betydelige reparasjoner i takkonstruksjonen og 

omkledning av hyttas vestvegg.  Arbeidet er utført av et håndverkerfirma, med god hjelp av 

dugnadsgruppa som har klargjort og ryddet under arbeidet. 

Et annet større prosjekt har vært bygging av ny bru over Kvisla. Brua ble bygget med dugnadsinnsats under 

ledelse av pensjonert byggmester Svein Jacobsen. Prosjektet åpner opp for nye turmuligheter ved 

Borrevannet, og vi har klarert merking av sti på vestsiden av Borrevannet med noen aktuelle grunneiere.  

Aktivitetsoversikt DNT Horten 

  
Antall 
turer Antall turdeltakere Frivillige arbeidstimer 

Barnas turlag 13 1137 552 

DNT ung 2 5 55 

Turgruppa 13 459 600 

Kajakk 38 250 149 

Turpass 4 1200 120 

Seniorgruppa 24 331 96 

Aktiv i 100 15 208 150 

Dugnadsgruppa Knudsrød     842 

Løypegruppa inkl brubygging     615 

Turkafeen 39 4925 598 

Styret     904 

Totalt     4681 

 

For øvrige detaljer henvises til den enkelte gruppes årsmelding. 

DNT Horten har gjennomført forskjellige kurs i løpet av året. Kursvirksomheten i DNT Vestfold har blitt satt 

opp i samarbeid med medlemsforeningene, og i Horten har vi gjennomført ambassadør og grunnleggende 

turlederkurs. I tillegg har vi holdt Ferskingkurs og Kurs i Kart og Kompass. Vi vil videreføre kurs som folk er 

interessert i, og det som er i skuddet nå er Kart og Kompass. Kursholder er Pål Eirik Johansen 

24/2-2020 

Lars K Holme 

Sekretær 

  



Årsmelding for 2019 - Barnas Turlag (BT) - DNT Horten  
 
Ved utgangen av 2019 hadde BT i Horten 186 medlemmer, inkludert 12 nye medlemmer fra KDU-dagen 
høst.  
 
Vi har i år vært 7 aktive turledere som har planlagt og fordelt ansvaret for dags- og overnattingsturene 
mellom oss. Det legges ned mye frivillig innsats fra turlederne som alle har ansvar for flere turer i året. Vi 
forsøker alltid å være to ledere på hver tur som et minimum, 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. Vi er enige om å ha en flat struktur i gruppa og alle bidrar til at BT driftes godt. 
 
Aktiviteter og dugnadsinnsats 

Vi har gjennomført 9 dagsturer (KDU-dagene, Påskeeggjakt, Bålkos på festningen, Fisketur ved Borrevann, 

gå/sykkeltur Varnestangen, gåtur til Signalen, medlemsmøte Knudsrød, Julehistorietur Knudsrød). I tillegg 

har vi hatt 4 overnattingsturer med en-to overnattinger (Hundesledetur Søndre land, overnatting i telt på 

Trollsvann, Natt-i-naturen på Knudsrød, hyttetur på Sigridsbu). I 2019 gjennomførte vi prosjektet «Barna 

ruler på Turboturer», som ble tildelt kroner 10 000,- i midler fra fylkeskommunen. Prosjektet er evaluert og 

sluttrapport er sendt fylkeskommunen.  

 

Alle turlederne har bidratt med innspill til programmet som Patrick har ført i pennen. Programmet sendes i 

posten til alle medlemmene i begynnelsen av januar. Martha Gunn har vært hovedansvarlig for Facebook 

(med 1126 følgere). Patrick har vært ansvarlig for å legge ut BTs program og turoppsummering på DNTs 

nettsider, i tillegg til å håndtere påmelding til turene via Sherpa. Boris har deltatt på aktivitetslederkurs i 

Oslo for turledere i BT. Dorte har vært leder av gruppen og har representert BT i styret i DNT Horten.  

Totalt har turlederne bidratt med 552 dugnadstimer. I tillegg til turlederne er det minst to andre frivillige 
som har bistått oss på ulike turer. 1137 personer deltok på våre 13 turer/aktiviteter gjennom året. Vi 
registrerer at KDU-dagen høst er det enkeltarrangementet som drar flest deltagere, med ca. 600 personer. 
Denne dagen gjennomføres i samarbeid med flere frivillige organisasjoner i Horten. Kiwi-butikker i Horten 
har ved flere anledninger sponset oss med frukt og ulike «giveaways» og stilt opp på våre arrangementer.  

Vi har hatt påmelding til flere av våre turer de siste årene, dette for å få kontroll på hvor mange som 

kommer. Det har vært nødvendig for å kunne planlegge godt, siden vi har hatt stor økning i antall deltagere 

på våre turer de seneste år. Vi har også på flere av våre turer stilt krav om medlemskap i BT, noe vi har fått 

positive tilbakemeldinger på. Noen av dagsturene er fortsatt åpne for alle.  

På noen av turene tar vi egenandel. På de fleste turene har vi «natursti» og deler ut premier. På noen turer 

har vi deltagerpremier til alle deltagerne. De fleste premiene vi deler ut er profilerte produkter fra DNTs 

internbutikk. Premiene gir god reklame for DNT og BT.  

Inn i 2020 

De siste årene har vi fått inn noen nye turledere og noen har sluttet. For å opprettholde aktiviteten trenger 
vi flere til å bidra, både til å arrangere turer og til administrative oppgaver. Flere av turlederne har vært 
med i mange år og noen har informert om at de vil avslutte engasjementet etter 2020. Dette på grunn av 
at egne barn blir eldre. Det er derfor ønskelig å rekruttere flere som kan bidra som turledere og/eller 
administrativt, allerede i 2020. Dette for å sikre at nye medhjelpere får en god innføring og veiledning i 
oppgavene som skal løses. Etter årsmøtet i mars 2020 vil Dorte Møller ikke fungere som formell leder for 
gruppen lenger, da hun trapper ned aktiviteten etter flere år som leder.  Styret i DNT Horten er i 2019 
informert om at ingen av de øvrige turlederne vil ta over ledervervet eller styrevervet. Det er ønskelig å få 
på plass en styrerepresentant og en leder for Barnas Turlag så fort som mulig.  



Pressedekning 

Vi har oppnådd flere omtaler i Gjengangeren ved å sende inn oppsummering fra turene. Alle ganger vi har 
sendt inn tekst til Gjengangeren etter turer har vi fått dette på trykk. Avisen har også i noen få tilfeller 
dekket arrangementer. Ved flere anledninger har vi annonsert turer under "Hva skjer?" i Gjengangeren. 

 

Turlederne som har bidratt på turer i 2019 er som følger: 
Vidar Anmarkrud 
Tormod Spangelo 
Martha Gunn Bøe 
Patrick Cleophas 

Morten Sandum 

Boris Woelk 

Dorte Møller 

 

 

Dorte Møller 

leder av Barnas Turlag DNT Horten 

17.01.2020 

 
 

 

  



Årsmelding DNT ung Horten 2019 

I løpet av året som gikk hadde vi i DNT ung Horten et mål om å arrangere omtrent en tur i måneden i løpet 

av året. 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. Mangelen på deltakere skyldes først og 

fremst vanskeligheter med å få markedsført turene på en slik måte at det har nådd ut til ungdom. DNT ung 

Horten har likevel hatt en medlemsvekst på 37%, som den største veksten i Vestfold- Telemark. DNT ung 

Hoten holdt også appell på støttemarsjen mot vindkraft, på Vindfjelltun i mai. En delegat representerte 

DNT ung Horten på DNT ungs landsmøte på Meråker i april 2019. Dette var svært lærerikt, og DNT ung 

Horten fikk mandater fra DNT ung Holmestrand og DNT ung Tønsberg, da disse ikke kunne møte. I løpet av 

året ble det gjennomført til sammen 5 styremøter. Det har vært store utfordringer med å få 

styremedlemmene til å møte på styremøter. Vi gjennomførte to turer i løpet av året, hvorav en var en 

onsdagstur. Som følge av at styret har fungert dårlig, er det blitt besluttet å endre styresammensetningen 

fra og med 2020.  

 

Styret 2019 har bestått av:  

Benedicte H. Sivertsen           Styreleder 

Robin Thuve                             Nestleder 

Karoline Andersen                  Sekretær 

Lars Jensen                              Styremedlem  

Emil Tinnion-Varholm           Styremedlem 

Bjørn Simen Ternø                 Styremedlem 

  



 

Årsrapport dugnadsgruppa Knudsrød 

 

 

Også i 2019 har det vært god aktivitet for dugnagsgruppa for Knudsrød. Det storste jobben vi har gjort er i 

forbindelse med nytt tak og ny vestvegg på Knudsrød.  

Vi har ellers utført de ordinære vedlikeholdsarbeidet på Knudsrød. Vi har 14 mål tomt og denne skal 

vedlikeholdes. Vi er i den heldige stillingen at vi har en meget god dugnadsgruppe som stiller på når vi spør 

om hjelp. Vi har fått flere nye til å bli med i 2019. Vi ønsker alle velkommen. 

Dette settes opp en liste for gressklipping for sommeren, en tar ansvar en uke hver. Dette fungerer bra.  

Det har blitt lagt ned 842 timer dugnad på Knudsrød. 

 

Horten, den 16.02.2020 

Jørn Jorde 

Leder dugnadsgruppa Knudsrød 

 

Turpassturer 2019- Årsrapport 

Turpasstur er for hele familien, gjerne 3 generasjoner sammen. Det er vanligvis 2 løyper, en kort på ca 4- 5 

km, mens den lange er ca 7- 9 km. Terrenget varierer, men ofte lettgått. Noen ganger passer det å ta med 

for minste mann i barnevogn, andre ganger passer det best med bæremeis. Alle kan gå i sitt eget tempo. 

Turpassturene er et samarbeid mellom turistforeningene i Tønsberg og Horten som hver arrangerer 4 turer 

i året. De første turpassturene 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. 

Hvasser 28. april Tønsberg 

Borrevannet rundt 5. mai Horten 

Melsomvik 19. mai Tønsberg 

Hortens tak 2. juni Horten 

Botnemarka 25. august Horten 

Greveskogen 8. september Tønsberg 

Barkåker 22. september Tønsberg 

Slettefjell 6. oktober Horten 

 

Det var ca 2 400 deltakere til sammen på de 8 turene. 

 

Horten, den 22. Januar 2020 

Gunnar Sveri 
 

               



  

 

Årsrapport for turkafeen Knudsrød Turisthytte 

Det har i 2019 vært 39 åpningsdager og til sammen 4925 besøkende på turkafeen. 

Beregnet til sammen 598 dugnadstimer.  

Omsetning på kafeen har aldri vært så høy som i 2019. 

Vi har mange stamgjester som treffes på kafeen som har blitt et sosialt samlingspunkt for mange.  Det er 

også veldig hyggelig å se mange nye som kommer til Knudsrød for å nyte «Hortenmarka’s» beste vafler og 

kaffe. 

Da leder Jonny Jonas ble syk i mai måned overtok Inger Helen Grønning Jorde hans rolle. 

Vi takker alle som har stilt opp som vertskap og uten vår flotte «dugnadsgjeng» har det vært vanskelig å 

drifte kafeen så godt som det gjøres.   

Ansvarlige: Inger Helen Grønning Jorde og Jonny Jonas  

Horten, 16. februar 2020 

 

Inger Helen Grønning Jorde 

 

 

 

  



Årsmelding turgruppa 2019 

 

I 2019 arrangerte turgruppa 10 nærturer samt 3 overnattingsturer. 

Vi avholdt ett ferskingkurs samt ett kurs i kart & kompass. 

Alle arrangementer hadde god deltagelse, og spesielt gledelig var at våre fjellturer ble fulltegnet. 

I uke-26 ble Friluftskolen for 10-13 år arrangert for 2dre gang. Kurset fulltegnet med 25 deltagere. 

Et av våre strategiske mål er å bidra til at flere gjennomfører friluftslivs-aktiviteter, også 
på egen hånd. 

Lansering av SjekkUt -poster med digitale «turkasser» er vårt virkemiddel til å få folk ut på tur. 

I 2019 ble derfor vårt gamle toppturprogram erstattet med 30 SjekkUt- poster. 

Våre SjekkUt – poster i Horten ble godt besøkt i 2019. 

663 personer har lastet ned appen, hvorav 380 deltok aktivt i 2019 og sjekket inn totalt 2740 ganger. 

13 personer sjekket inn på samtlige poster. 

Premier trukket blant disse, samt for de ivrigste deltagere som har hatt mer enn 60 innsjekkinger. 

For 2020 vil vi videreføre et godt nærturprogram og tilby «Nærturlederkurs» for å øke rekrutteringen av 
frivillige som turledere til våre turgrupper. Vi trenger flere turledere for å kunne tilby et enda bedre og mer 
allsidig turprogram. 

Odd Willy Oterhals 

Turgruppa 

 

Årsmelding 2019 Seniorgruppa. 

Seniorene har i år gått de fleste torsdags turene vår og høst månedene i nærområde, men også tur til 
Esso skogen i Slagen, båt tur med Bastø ferjen til Moss og rundtur på Jeløya, tur til Brannåshytta til 
DNT Holmestrand. Litt snø kom på Skoppumturen så da var det fint å ta kafferasten i Grillhytta til 
Stenbjørnrød gård. 
 

Seniorne har også deltatt på Opptur, Aktiv i 100, vakt på Turkafeen, og annet. 

 

Reidar Andersen, leder seniorgruppa. 

  



 

 

Aktiv i 100 – Årsrapport 2019 

 
 Målgruppen er hjemmeboende eldre med behov for å komme ut i frisk luft. Det  
har ikke vært stilt krav til turlengde og vi bruker betegnelsen rusleturer.  
Turene er bekjentgjort med annonser i lokalavisen vår og høst 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.  
Vi har holdt foredrag om virksomheten i kommunens pensjonistlag og seniortreff i Kirkens regi.  
 
DNT Horten har i mange år hatt ukentlige turer for seniorer. Dette er dagsturer med  
vanlig gange i ulikt terreng. Ingen av deltakerne i Aktiv i 100 ville kunnet følge  
disse turene.  
 
Det har vært arrangert til sammen 15 turer mandager  vår og høst. Det vært 208  
deltakere. Ca. 30 personer har vært med. I den «faste» gruppen er 2 personer over 90  
år. 15 rullatorbrukere og en rullestolbruker vært med. Vi har ikke systematisk registrert deltakernes alder, 
men vurderer at gjennomsnittsalder ligger på rundt 85 år.  
 
13 av turene har hatt utgangspunkt fra Knudsrødhytta. 2 turer på forsommeren har hatt utgangspunkt fra 
andre foreningshytter langs Kyststien. Foreningen har servert kaffe/te og vafler. Gruppen har ved ulike 
værforhold blitt samlet i gapahuk eller ute. 2 ganger har vi vært samlet inne i turisthytta.  
 
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. Rullestolbruker har blitt trillet på grusvei i selskap  
med noen av de som går. I utgangspunktet var det meningen å ha alle turene på samme  
sted, men ønske om variasjon har ført oss til kyststien.  
 
Vi har 9 turledere. Vanligvis har 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. I tillegg har vi en gruppe  
som kommer seg dit ved hjelp av familie og venner. 3 deltakere har stilt med egen bil.  
 
Vi får mye ros tiltaket, og «alle» kjenner noen som burde vært med. Vi har kapasitet til  
flere deltakere og vil i 2020 fortsatt drive oppsøkende virksomhet. 

 

Horten, den 22.01.2020 

 

Gunnar Sveri 

  



 

Kajakk gruppa 

I 2018 har kajakk gruppa hatt et eget styre på 3 personer, som rapporterer til DNT Horten. Styret består av 
leder, nestleder og aktivitetsleder 
 
I 2019 har det blitt gjennomført 2 kajakk grunnkurs over 2 dager, samt 1 teknikk kurs over 2 dager. 
Grunnkurs og Teknikk kurs 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 
tilhørigheten til DNT Horten. Kursene er i tillegg en inntektskilde for oss. Totalt deltok 24 padlere på våre 
kurs. 
 
I 2019 har det blitt gjennomført 38 padleaktiviteter i klubbregi, som har samlet tilsammen ca 250 padlere. 
Dette inkluderer sikkerhetstrening i svømmehall, faste tirsdagsturer, helgeturer, temakvelder og 
overnattingsturer.  
 
Kontakten med gruppas medlemmer holdes primært via egen Facebook-side, og gruppa har pr. dato 604 
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 21. Januar 2020.  
 

 
 
Morten Onshuus 
Leder  
Kajakkgruppa DNT Horten  



 

Årsberetning for Løypegruppa i 2019 

 

Løypegruppa startet sesongen med kursing i regi av Fylkeskommunen. Her ble merkekurs gjennomført og 

rundløypa på Løvøya lagt på kartet i UT.no. 

Det planlegges også merket løype fra fjord til fjell. Horten og Holmestrand samarbeider for å finne aktuell 

trase mot Skrimfjella.  

Kutting, klipping og rydding av turpassløype på nordre del av Borrevannet vest ble utført. 

5 nye store benker er satt ut på kyststien mellom Rørestrand og Borrehaugene. Benkene er produsert på 

Bastøya og utplassert av Bastøya. 

Pilgrimsleden ble merket med nye skilt fra Borre kirke til Knudsrød. 

Kyststien fra Slettefjell til Garnodden har blitt befart med grunneiere. Nye turskilt er montert. Blåmerking 

gjøres i år. 

Løypegruppa har deltatt aktivt i bruprosjektet over Kvisla. Her var det mye tungt arbeide med graving, 

støping og snekring. Bra for sterke pensjonistkropper! Brua har blitt veldig bra og har fått masse skryt. 

Tur- og skiløyper og skilting har blitt vedlikeholdt. 

For 2020 er det planlagt skilting og merking av deler av Borrevannet vest. Kyststien fra garnodden mot 

Holmestrand vil få ny bru og merking. Her er de fleste grunneieravtaler i orden.  

Vedlikehold av løyper og skilt vil bli gjort.  

For løypegruppa Ole Ortveit 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  



DNT Horten Regnskap 2019 

Note 3   

   

Verv  Beløp 
   

Leder  8 000 

Nestleder  5 000 

Kasserer  8 000 

Sekretær  3 000 

Styremedlem  2 000 

Varamedlem  1 000 

Gruppeleder  1 000 

Leder Knutsrød  1 000 

Leder og kasserer har dekket  

tlf.- og internettregninger inntil 10 000  

Km-sats etter reiseregning  3,50 
   

 

  





  



 
 

DNT Horten 
 

 Budsjett Regnskap Budsjett 

    

 2020 2019 2019 

Inntekter:    

Kontingent 500 000 513 594 480 000 

Tilskudd 110 000 805 471 600 000 

Finansinntekter 3 500 3 557 4 000 

Sum Inntekter 613 500 1 322 622 1 084 000 

Tilskudd 2020 er: Momskompensasjon    

Grasrotmidler, Horten Bingo og event.    

andre tilskudd som ikke er tilknyttet avdeling    

 

 

 

 

Bruk av midler i gruppene     

10 Styret / administrasjon       )1 240 000 1 015 732 650 000 

20 Turpass  20 000 15 037 20 000 

30 Turgruppa  35 000 43 224 35 000 

40 Løypegruppa inkl Kvisla bru  20 000 4 417 20 000 

50 DNT Ung  35 000 10 001 35 000 

55 Barnas Turlag  45 000 35 604 50 000 

60 Kajakkgruppa  33 000 26 718 15 000 

70 Seniorgruppa  4 000 -4 719 4 000 

80 Turkafe / + Knudsrød fra 2020 )2 70 000 -131 967 -100 000 

Knudsrød   133 379 200 000 

Finansutgifter  55 000 56 102 60 000 

Sum forbruk  557 000 1 203 528 989 000 

Årets resultat  56 500 119 094 95 000 

     



)1 Inkluderer turkart Horten kommune til alle medlemmer kr 40 000 

)2  Langvegg og gavlvegg er kostnadberegnet til ca. 320 000 Nettokostnaden 
etter fradrag av forventet tilskudd inngår i posten. 

 

 

Styrets arbeidsmål for 2020 

Vi skal fortsette det gode arbeid DNT Horten gjør i vårt lokale miljø.  En viktig sak for oss er å få snudd 

utviklingen i medlemstallet. En medlemsundersøkelse vil bli gjennomført.   Voksne under senior-nivå er en 

gruppe der vi ønsker større aktivitet. 

I samarbeid med Horten kommune jobber vi med å få gitt ut et nytt turkart for Horten kommune i 2020. 

Noen merkedager: 

22. april vil det være offisiell åpning av den nye Kvislabrua.  

3. mai fyller DNT Horten 85 år.    

Det er planer om å kle om de 2 resterende ytterveggene på Knudsrødhytta. Vi har allerede mottatt positive 

tilbakemeldinger på pengestøtte her.  

Etter at den nye brua over Kvisla er på plass, skal det jobbes videre med å få merket og ryddet stien på 

vestsiden av Borrevannet.  Det er også et mål med bedre merking av kyststien, samt utbedring av noen 

mindre broer i Frebergsvik-området. 

 

 



  



 

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

 delta i DNT Vestfold
 

§3 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. 

 


