
AGENDA FOR ÅRSMØTE I DNT VANSJØ 4. MARS 2020 

1. Velkommen og åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av dirigent

4. Valg av referent

5. Valg av tellekorps

6. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

7. Godkjenne årsberetningen for 2019

8. Godkjenne revidert årsregnskap for 2019

9. Godkjenne handlingsplan for 2020

10. Godkjenne budsjett for 2020

11. Behandle innkommet forslag til årsmøtet

12. Valg av medlemmer til styre og valgkomité



ÅRSMELDING 2019 FOR DNT VANSJØ 

INNLEDNING 

DNT Vansjø har lagt nok et jubileumsår bak seg. Vi kan oppsummere 2019 med å konstatere at foreningen 
også dette året har hatt et høyt aktivitetsnivå med varierte aktiviteter for alle generasjoner. Våre gode, 
varierte natur- og fellesskapsopplevelser har gitt mange mye turglede. Foreningen får mye positiv respons 
for arbeidet med å fremme det lokale friluftslivet i hele regionen og tilgangen på nye medlemmer er blant 
de beste i DNT-foreningene. Styret mener foreningen med en mer synlig lokalisering i Kongens gate 5 har 
et godt utgangspunkt for fortsatt utvikling, blant annet ved å styrke samarbeidsrelasjoner til andre aktører. 

ÅRSMØTE 6. MARS 2019 ble avholdt på Skihytta med 46 medlemmer til stede. Valget ga som resultat 
følgende styre: 

Leder:  Øystein Kjærnes 
Nestleder: Per Olav Eliassen  (Valgt for 2 år)  
Sekretær: Nina Lødeng  
Styremedlem: Hilde Mytting  
Styremedlem: Guri Øverland Skjeltorp  (Valgt for 2 år) 
Styremedlem: Robin Martens Simonsen  (Valgt for 2 år) 
Varamedlem: Ingrid Peterson  (Valgt for 1 år) 
Varamedlem: Arild Karlsen  (Valgt for 1 år) 

Valgkomitéen består etter valget av følgende medlemmer: 

Jørn Holløkken (1 år gjenstår av valgperioden) 
Helge Jodalen  (2 år gjenstår av valgperioden) 
Oddvar Kristoffersen  (Valgt for 3 år) 

LEDERE FOR AKTIVITETSGRUPPER 

Barnas Turlag:     Per Olav Tveit og Bjørn Christensen        
DNT Vansjø Junior:     Nina Lødeng og Elisabeth van der Sijde  
DNT Ung:     Robin M. Simonsen  
Turgruppa:   Ingen leder, men daglig leder holder i det 
Sti- og dugnadsgruppa:  Helge Jodalen og Tore Bachmann  
Gapahukgruppa:  Sigurd Karlsen  
DNT Vansjø Turskøytegruppe:  Edgar Barsjø  
DNT Vansjø Havkajakkgruppe: Per Olav Eliassen  
Hyttekomitéen:    Anders Dyreborg 
Merkeprosjekter:     Kjell Magnussen og Knut Tomt        
Web-medarbeider:    Kristine Kolsrud    
HMS-ansvarlig:    Per Olav Eliassen  
Miljøvernkontakt:     Helge Jodalen 



DAGLIG LEDER 

Som daglig leder har Evy sammen med styret ansvar for foreningens indre liv, utadrettet arbeid og kontakt 
med lokale samarbeidspartnere og DNT i fylket og sentralt. Hun er medlem i DNT’s sentrale 
kommunikasjonsgruppe/utvidede kommunikasjonsgruppe og deltar jevnlig i møter/webmøter for daglige 
ledere i DNT.  Evy sitter som representant fra DNT i Østfold i Studieforbundet Natur og Miljø.  

Kontaktskapende evner og god gjennomføringsevne hos daglig leder har gitt DNT Vansjø god framdrift og 
har styrket våre samarbeidsrelasjoner i året som er gått.  

STYRETS ARBEID 

Styret har avholdt 7 styremøter og har behandlet til sammen 71 saker.  Vi oppfatter at arbeidet i styret er 
preget av god åpenhet og samarbeidsvilje. Viktige saker har vært planlegging og gjennomføring av 
foreningens jubileumsfeiring, rekruttering av turledere og ny lokalisering av DNT-kontoret. Det har også 
blitt lagt ned mye arbeid i utarbeiding av nye prosjektidéer og søknader om finansiering av disse.  

GRUPPELEDERSITUASJONEN I DNT VANSJØ 

Foreningen er velsignet med en stor stab av engasjerte, dyktige og utholdende ledere og tillitsvalgte. 
Aktiviteter og turer gjennomføres på en trygg og inkluderende måte takket være turledere med bred 
erfaring og gode ferdigheter. I løpet av høsten har det blitt rekruttert flere nye ledere til Barnas Turlag og 
til nærturene som har gitt seg utslag i et fyldig turprogram.  Det som fortsatt mangler er en koordinator for 
både Barnas Turlag og for turlederne. Foreningens innsatsområde «Inkludering og mangfold» trenger også 
medarbeidere. Funksjonene er foreløpig ivaretatt av daglig leder. Her er det mulighet for å melde seg til 
spennende og meningsfulle oppgaver! 

SAMARBEIDSMØTER 

Informasjonsflyten i DNT Vansjø er generell god med hyppige samlinger i de ulike gruppene. Epost, sosiale 
medier, formidling via daglig leder blir systematisk benyttet for å invitere til og rapportere fra ulike 
aktiviteter og arrangementer. Samarbeidsmøtet for gruppeledere og styret er et viktig forum til å få innspill 
på og drøfting av «veien videre» for DNT Vansjø. Årets ene samarbeidsmøte ble arrangert på 
Noreødegården 24. juni.  Møtet var samtidig sommeravslutning for gruppeledere og styre. Evaluering av 
jubileumsarrangementet i Nesparken og nytt fra Landsmøtet i DNT var hovedtema denne gangen.  

SLITERFEST 

Sliterfesten ble arrangert 21. november på Skihytta med godt frammøte. Foredrag og bilder fra 
naturfotograf Kjetil Haave. Brith Bakkens julemat og bløtkake skapte atter igjen stor matglede. Per Livar og 
Evy hadde funnet frem bilder fra året som surret og gikk gjennom kvelden. 



DNT VANSJØ 10 ÅR  

Vi har feiret oss selv gjennom hele året med forskjellige aktiviteter: 

- Medlemsmøtet…

…ble avholdt på Skihytta 13. januar som en fin markering av 10 årsjubiléet for stiftelsesdagen av DNT 
Vansjø. Foredragsholdere var Mikkel Soya Bølstad og Marius Nergård Pettersen. Bløtkake fra Briths 
Matgleder skapte glede. 

- Turgruppene

Alle turgruppene hadde lagt inn turer og aktiviteter som ble markert som bursdagsfeiringer. Disse blir 
omtalt under de respektive gruppers rapport lenger ned. 

- Jubileumsfeiring i Nesparken

Vi hadde vår store 10 års bursdagsfeiring i Nesparken hvor alle gruppene hadde egne stands og aktiviteter, 
og som endte opp med overnatting i telt for alle som ønsket det. Hele regionens befolkning var invitert og 
vi hadde godt besøk. Blant mange inviterte var generalsekretær Dag Terje Solvang fra DNT og 
representanter fra DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold og DNT Horten på plass i tillegg til 3 av 
regionens ordførere.  

- Jubileumsbok

Allerede høsten 2018 kom det opp ønske om å presentere DNT Vansjø’s 10-årige historie med «utallige» 
turer og byggeprosjekter i form av en billedbok med kortere tekster. Helge Jodalen og Per Livar Engene 
gikk i bresjen for bokprosjektet og tok ansvar som henholdsvis tekst- og billedredaktører. Prosjektet viste 
seg å bli betydelig mer tidkrevende enn først antatt. På tross av høye kostnader og senere ferdigstillelse 
enn forutsatt, vurderer styret jubileumsboka som en viktig og lesverdig dokumentasjon av DNT Vansjø’s 
tidlige historie. 

LANDSMØTE OG ØVRIGE MØTER I DNT 

DNTs landsmøte 2019 ble arrangert i Svolvær 7. – 8. juni. DNT Vansjø var representert ved 7 deltakere fra 
styret og DNT Ung. Foruten ordinære årsmøtesaker ble det blant annet behandlet saker om vindkraft, mer 
miljøvennlig møtepraksis i DNT og etiske retningslinjer for organisasjonen. 

I tillegg så var to representanter fra DNT Ung Vansjø på DNT Ungs Landsmøte i Trøndelag i april. 

Daglig leder og styreleder deltok på DNTs ledersamling i Hamar i oktober. 



MILJØ- OG NATURVERNARBEID  

Forum for natur og friluftsliv – FNF 

DNT Vansjø legger stor vekt på arbeidet for å ta vare på natur og miljø. En rekke høringsuttalelser er avgitt 
gjennom Forum for natur og friluftsliv – FNF - paraplyorganisasjonen for DNT-foreningene i Østfold og 
andre frivillige organisasjoner med friluftslivsinteresser: 

- Detaljreguleringen av Nore - Vanem næringspark var særlig aktuell for vårt distrikt. FNF har i denne
saken påklaget utvidelsen av næringsområdet ned mot Mosseelva

- Utslipp av anleggsvann til Gunnarsbybekken
- Massedeponi i Råde Pukkverk
- Våler kommunes planprogram for Gylderåsen
- Oppstart av planarbeid for Solli miljøpark
- Detaljregulering av Våler Næringspark – spesielt byggehøyder
- Våler kommune – arealplan
- Nye Moss kommune – samfunns- og arealplan
- Nasjonal ramme for vindkraft på land
- Planprogram kulturminner i Våler

Helge Jodalen har vært foreningens miljøkontakt i 2019. 

Ellers: 

Grønn fredag med DNT Ung Vansjø ble arrangert sammen med vår nye samarbeidspartner butikken 
Chillout. Elever fra Jeløy Folkehøyskole var også og hjalp til.  Her kunne våre medlemmer levere inn brukt 
turutstyr og klær for salg eller for å bytte til seg annet brukt utstyr og klær. Vi fikk veldig god mediedekning 
og det kom en del folk, men vi ønsker oss enda flere besøkende i 2020! En god start på en god trend! 



SAMARBEIDSRELASJONER 

- DNT Østfold

DNT-foreningene i Østfold er små sett i forhold til øvrige DNT-foreninger i det nye storfylket Viken som 
etableres fom 1. januar 2020. For å stå sterkere når det skal søkes om økonomiske midler og for å ha en 
tydeligere stemme inn mot fylkeskommunen, har DNT-foreningene i Østfold sett det formålstjenlig å lage 
en paraplyorganisasjon etter mønster av DNT Vestfold. DNT Østfold er per dags dato stiftet og registrert 
som forening i Brønnøysundregistrene. 

- Kommunene

Effektivitet og framdrift i foreningens mangfoldige virksomhet forutsetter åpen kommunikasjon og gode 
samarbeidsforhold med kommunene. Styret legger vekt på å bygge slitesterke relasjoner til kommunene 
på ulike plan. Dette skal bidra til styrke vår rolle som «vaktbikkje» når det gjelde kommunale tiltak og 
disponeringer som truer friluftslivets interesser. 

- Østfold Fylkeskommune

Fylkeskommunen har også i 2019 bidratt med betydelig økonomisk støtte til ulike sti- og kartprosjekter. 
Etableringen av DNT Østfold har blitt anbefalt av fylkeskommunen. 

- Samarbeidspartnere og sponsorer i 2019

Sparebank 1 Østfold Akershus, Moss Avis, Marker Sparebank, Østfold Fylkeskommune, Barne-, Ungdoms- 
og Familiedepartementet, Moss kommune, Rygge kommune, Råde kommune, Våler kommune, Norsk 
tipping, Standard Sport Moss, Chillout Moss, Merkantilbygg. 

ADMINISTRASJON 

- Nye lokaler i Kongens gate 5

DNT Vansjø har i en årrekke hatt kontor med noe begrenset lagerplass i Vålerveien 149, som leietaker hos 
KIAS. Da nedleggelse av kafédriften var et faktum høsten 2019, vurderte styret alternativ lokalisering av 
kontoret.  Sentral beliggenhet, bedre tilgang på møterom og større tørrlager var viktige forutsetninger. 
DNT Vansjø holder nå hus i Møllerens Hus, Kongens gate 5 i Møllebyen.  

- Ekspedisjonskontor

Bjørn C i Dyreveien er foreningens ekspedisjonskontor og ivaretar utlevering av DNT-nøkkel og salg av kart 
og enkelte klesprodukter. Åpningstider 09 – 17 og 10 – 14 (lørdager).  

VANSJØTRAVER’N 

Daglig leder har hatt ansvar for utarbeidelsen av Vansjøtraver’n med innhenting av turforslag, lage 
beskrivelse av turer og arrangementer, reklame, redigering m.m. Øystein Andersen har hatt hovedansvar 
for layout. Vansjøtraver’n distribueres som vedlegg til Fjell og Vidde til samtlige av DNT Vansjø’s 
medlemmer, samt medlemmer i Vestby Turlag. Som ledd i foreningens miljøarbeid er opplaget redusert 
slik at medlemmer i de øvrige DNT-foreningene i Østfold ikke lenger mottar Vansjøtraver’n.  



KURSVIRKSOMHET 
Vi ønsker fortsatt å sette opplæring av våre turledere høyt. Dette ikke minst på grunn av sikkerhet og 
trygghet i det vi jobber med. Vi gir også kurstilbud til våre andre medlemmer.  I 2019 hadde vi disse 
tilbudene: 

- Friluftsliv med kajakk
- Introduksjonshelg i friluftsliv, DNT Ung (avlyst pga. ingen påmeldte)
- 6 stk. Grunnkurs havkajakk

I tillegg har vi samarbeid med de tre andre foreningene i Østfold og våre medlemmer er velkommen til å 
være med på kursene de arrangerer.  Til sammen har vi et godt tilbud til de fleste.   

UT.NO-GRUPPE  
I 2019 har gruppa bestått av Ingrid Peterson, Jørn Holløkken, Are Brynildsen, Thorbjørn Eriksen og Øystein 
Kjærnes. Øystein Kjærnes har etter eget ønske gått ut av gruppa denne høsten. Nytt medlem i gruppa er 
Grania Skappel. 
Det er blitt avholdt 8 møter på Kias, i tillegg til tre turer som er gått opp på ny. Dette er først og fremst for 
å ta nye bilder og redigere tekst, etter føringer fra DNT sentralt.  

I oktober hadde medlemmene et møte med Endre Kleiveland fra DNT Oslo og Omegn, hvor det bl.a. var 
anledning til å få oppklart noen saker angående redigeringen. Til stede var også representanter fra DNT 
Indre Østfold og DNT Nedre Glomma. 

For Ut.no-gruppa / Jørn Holløkken 

BARNAS TURLAG  
Det har vært fine turer og bra deltagelse bortsett fra Turbocamp som måtte avlyses pga. kun to påmeldte. 
Barnas turlag har hatt disse tilbudene i 2019: 

Februar: Kom deg ut-dag 
Mars: Kaptein Rødskjeggs skattkister        
April: Tur til Fugleleiken  

Bursdagstur til Thorbjørnsrød skanse 
Mai: Camp i Nesparken i forbindelse med Jubileumsfeiringen 
Juni: Friluftsskole i Råde  
August: Friluftsskole i Moss  

Tur - På spennende stier til Vardåsen i Moss 
September: Kom deg ut-dag 

Turbocamp ved Ravnsjø i Våler: avlyst pga. for få påmeldte 
Oktober: Tur til Gullholmen for å lete etter skatter    



FRILUFTSSKOLEN FOR BARN 10 – 13 ÅR. 
De alltid like populære friluftsskolene fungerer godt. I 2019 var det fjerde gang vi arrangerte dette i Moss 
og andre gang i Råde. Våre dyktige instruktører og gode samarbeidspartnere gjør dette til et opplegg som 
barna trives med. 
24. – 28. juni Friluftsskolen i Råde i samarbeid med Råde kommune, 25 deltagere. Råde kommune er gode
på å jobbe med inkludering og lykkes også godt med dette i forbindelse med Friluftsskolen.

6. – 9. august Friluftsskolen i Moss i samarbeid med Moss kommune, Oslofjorden friluftsråd og Norges
Orienteringsforbund.  33 deltagere

DNT VANSJØ JUNIOR 
Turledere:  Nina Lødeng og Elisabeth van der Sijde 
Vi har også fått god hjelp av:   
- Martin Michalsen og Alexander Short som klatreinstruktører
- Bjørn Christensen på overnattingstur på Østtorphytta i november
- Edgar Barsjø på turskøytedag ved Vaskeberget
- Per Olav Eliassen på kajakkdag ved Vaskeberget

DNT Vansjø Junior har valgt å bruke facebook for å publisere sine arrangementer.

Vi har mange følgere og får mange «likes» på våre arrangementer og innlegg, men har tidvis dårlig 
oppmøte på arrangementene. Vi har vært litt ambisiøse med å sette opp litt mange turer, og har vært kun 
to turledere å fordele disse på. Elisabeth fikk barn i oktober, og har heller ikke kunnet delta på turer etter 
sommeren.   

Det har vært satt opp ca. en tur per måned: 

30. januar:  Turskøyter på Vansjø med Edgar Barsjø fra turskøytegruppa. 13 deltagere.
Turledere: Nina, Elisabeth. 

16.-17- mars:  Overnatting i feltspatgruvene i Råde, 18 deltagere.  
Turledere: Nina og Elisabeth. 

1. mai: Klatring på Sperrebotn. Martin og Alexander som klatreinstruktører. 35 deltagere. 
Turledere: Nina og Elisabeth. 

11.-12. mai:  Jubileumscamp i Nesparken. Mye besøk, 10 som overnattet. 
Turledere: Nina og Elisabeth. 

28. aug: Kajakkpadling, grilling og båtis på Vaskeberget sammen med kajakkgruppa. 
Turledere: Nina og Per Olav fra kajakkgruppa.  



31. aug. Deltatt på Barnas Aktivitetsdag i Nesparken. Mye besøk på stand. 
Turledere: Nina og Elisabeth. 

15.-16. sept:  Telttur til Ravnsjø, mye regn. Kun 3 deltagere. Ble ingen overnatting. 
Turleder: Nina Lødeng. 

26. okt: Tur med kart og kompass i Mossemarka, mye regn. 3 deltagere. 
Turleder: Nina Lødeng. 

2.-3. nov: Hyttetur Østtorphytta. 20 Deltagere. 
Turleder: Bjørn Christensen.  

Avlyste turer: 

Feb. Akedag i Luenbakken, Kambo. Ikke arrangert. 
Mai Slangesafari. Ikke arrangert.   
15.-16. juni Kanotur. Avlyst, ingen påmeldt.  
8. des: Adventstur til Ravnsjøhytta. Avlyst, ingen påmeldte.  

DNT UNG 
Vi i DNT Ung Vansjø er ukentlig på tirsdagstur hele året. Dette er turer i nærmiljøet som tar 1 – 2 timer. I 
løpet av året prøver vi å ha 1 helgetur hver måned med ulike aktiviteter og destinasjoner. Dette kan være 
skitur i marka, snøhuletur på Blefjell, Blefjell på langs med overnatting på DNT hytter, teltturer i vakre 
Østfold, kanoturer i vakre Vansjø, klatring på Hankø eller en sykkeltur. 1 gang i året i månedsskifte 
juli/august har vi en ukestur til et fjellområde hvor vi går fra hytte til hytte, dette ble Rondane i 2019.  
Her kommer også noen bilder fra året som har vært ���� 



NÆRTURGRUPPA 
Vi har også i dette året hatt mange fine turer og godt oppmøte. Vi har trofaste, gode turledere, men 
mangler fortsatt en leder for turgruppa.  
Våre turer gjennom året: 

April: Påsketur til Armrosåsen, Svinndal  
Blomstertur fra Refsnesstranda til Dragonfjellet, Jeløy 
Bjørnåsen rundt, Jeløy 
Sykkeltur gjennom Rygges østre kulturlandskap 

Mai: Fra Klypen til Bernstøtta, Våler 
10 års utebursdag i Nesparken 
Kulturlandskapet på Hvaler, Spjærøy 
Vandring på Bastøy (med DNT Horten) 
Nøkkelandsdelet-Bikkjemåsan-Tremanndelet, Slettemåsan-Skihytta i Mossemarka 

Juni: Sykkeltur i Follo Syd 

August: Vandretur på Bastøy (med DNT Horten) 

September: Oven – Hesteholmen i Råde 
Bursdagstur Årvolltangen rundt, Rygge 
Tre topper på en dag, Jeløy  
Fra Neset til Femtegjeld, Våler 

Oktober: På blåmerka sti rundt Brønnerødtjern 

November: Ishavet rundt, Mossemarka 

Årets skitur på fjellet: 

April: Turen gikk til Nythun Høyfjellstue mellom Fagernes og Etnedal. 

DNT VANSJØ TURSKØYTEGRUPPE 
Starten på året 2019 var preget av gode isforhold, men hvor det allerede ved utgangen av januar måned 
kom snø. Dette gjorde det ikke mulig å benytte Vansjøisen til fellesturer ytterligere den vinteren. I tillegg 
var starten på sesongen 2019/20 preget av mye regn og ustabil temperatur. Det var derfor vanskelig å 
arrangere fellesturer igjen før i romjula 2019. I 2019 ble arranger 8 fellesturer, hvorav tre var 
nybegynnerturer.  
I midten av januar var Nils-Jørgen Kraft, sammen med Moss Interkommunale Brannvesen på isen i en 
redningsøvelse, som fikk en del omtale bla i Moss Avis. 



I januar hadde vi ett nybegynnerkurs, med til sammen 25 deltakere. I januar hadde vi også på to 
ettermiddager med DNT Junior og Moss FA speidergruppe ut på isen, hvor iskunnskap og sikker ferdsel på 
isen ble formidlet, samt prøving av skøyter og annen lek. 

Denne vinteren hadde vi også fått låne en skøytesliper av Wintersteiger, som Olaf Schmedling tok ansvar 
for, og foresto sliping hjemme hos seg selv. 

Samtlige turledere/assistenter deltok på et midtveismøte hjemme hos Edgar i februar, noe som i ettertid 
skulle vises seg også å være en form for sesongavslutning. 

Den 2. september hadde vi plumpekurs på Vaskeberget, med 18 badevillige deltakere, iført 
turskøyteutstyr. 

I oktober hadde vi en turlederkveld i gapahuken hos Nils-Jørgen, hvor vi gikk igjennom planer for sesongen, 
turinnbydelse etc.  

Iskongress 2019 ble avhold i Østmarka tidlig i november, med Skiforeningens turskøytegruppe som 
vertskap. Turskøytegruppa har vært med på planleggingsmøter, og deltok med 5 personer i stab, samt med 
foredrag sammen med Stockholms Skridskoseglarklubb i en av parallellsesjonene. Vi hadde også en stand 
som ble godt besøkt.  I den sammenheng bidro vi også med artikler til Norsk isguide, som ble lansert under 
kongressen  

I midten av november hadde vi et turlederkurs, med til sammen 14 deltakere. To av deltakerne var 
observatører fra henholdsvis Ringerike/Steinsfjorden og FF Strømstad. Ved utgangen av 2019 har vi totalt 
30 turledere/assistenter som kan bidra på ulike måter. 

I desember ble det arrangert turskøytekveld på Skihytta, Mossemarka, med salg av turskøyteutstyr ved 
Sports Mate. Fast post på programmet er gjennomgang av grunnleggende sikkerhet på tur, oppsummering 
av foregående sesong og planer for den neste. Ruben Roos hold et kåseri fra en tidligtur på isen i oktober 
til Finnskogen. Det var i underkant av 80 fremmøtte.  

Totalt var det 293 deltakere og noen av de nye assistentene har også bidratt nå på slutten av året. Det har 
vært svært godt oppmøte på turene, og ved et par anledninger rundt 50 deltakere. Organisering av turene 
slik at gruppene kan være mindre, men kanskje flere grupper/turer er noe vi arbeider med. Det har blitt 
gjennomført en rekke isspaningsturer for å forberede fellesturene. 

Ved utgangen av sesongen 2018/19 hadde vi 74 medlemmer på Skridskonätet. Ved utgangen av 2019  var 
det ca 460 navn lagt inn på turskøytegruppas epostliste, samt at Facebokgruppen hadde ca. 560 
medlemmer. Alle får parallell informasjon til våre turer og aktiviteter.  I utgave 6/2019 av Fjell og vidde, er 
turskøytegruppa omtalt som den viktigste for turskøytemiljøet i Norge.  

Gjennom året har vi vært med på innslag i NRK P1 om ferdsel på isen, oppslag i Moss Avis m.m. 



DNT VANSJØ HAVKAJAKK 
I jubileumsåret har DNT Vansjø Kajakk endret navn til DNT Vansjø Havkajakk, bl.a. for å vise at vi ikke bare 
padler på Vansjø. Vi har nå en god stamme på 10 dedikerte turledere som også er planleggingsgruppen og 
driftsavdelingen. De er med og styrer alt. Gjennom hele sesongen har det vært gode tilbakemeldinger på 
hvordan turene legges opp og på det positive fellesskapet som skapes. 
Det er to arrangementer jeg har lyst til å nevne spesielt og det er jubileumsturen Vansjø rundt, hvor vi i en 
uke fulgte Vansjøs «kystlinje» nesten rundt. 100 km på seks dager, og 38 padlere innom på hele eller deler 
av turen.  

Den andre er Akerøyturen hvor vi klarte å samle hele 41 padlere på Akerøya på Hvaler. Flott vær, god 
stemning, og flotte folk gjorde dette til en av årets høydepunkter 

Vi har fortsatt fokus på å plukke plast, og det er nå en del av vår rutine på tur. 

I 2019 har det vært arrangert: 

19 onsdagsturer 

• Fra 7 – 23 deltagere pr gang

Tre overnattingsturer

• 13 deltagere på den første i Vestfold (m/DNT Horten)
• 38 deltagere på jubileumsturen Vansjø rundt
• 41 deltagere på Akerøyturen
• 7 deltagere på høstturen
• 3 deltagere i Vansjø (Høsttur i striregn)

Andre arrangementer

• Tre bassengtreninger
• Medlemskveld m/Eian fritid
• Luciapadling
• Jubileumscamp i Nesparken
• Åpning av naustet på Vaskeberget
• Turledere på kurs
• Padleleir på Hvaler
• Bølgefestivalen
• 6 grunnkurs

Per Olav Eliassen / Leder DNT Vansjø Havkajakk



STI- OG DUGNADSGRUPPA   
Et aktivt år for Sti- og dugnadsgruppa også i 2019.  Det er 60 personer som hver uke får epost om 
oppmøtested førstkommende tirsdag etter planlegging av dugnadslederne, samt Kjell M og Knut T. Av 
disse møter 15 til 25 mann (gjennomsnitt på 19).  Vi har hatt hele 51 dugnader/turer og det er loggført 
4580 timer.   
Utstyrsanskaffelse: I 2019 gikk vi til innkjøp av en kraftig motorsag og jigg til kløving for egenproduksjon av 
blant annet benker i skogen.   

HMS: Ingen uhell eller akutt sykdom er registrert under aktivitetene. 

Av gjøremål nevnes: 

Prosjekter og diverse oppgaver: 

- Naustet på Vaskeberget ble ferdigstilt i mai – påbegynt i august 2018.  I sin helhet satt opp på dugnad og
var det store prosjektet i 2019. Snorklipping ved ordfører Inger-Lise Skartlien 21. mai.
- La ut/flyttet kaptein Rødskjeggs skattkister hhv Mossemarka og Fugleleiken
- Strandrydding på Kjellandsvik
- Bakkemannskap på hhv Opptur og KDU-dagene, samt på stands og aktiviteter gjennom hele året.
- Bistått gapahukgruppa i Vansjø
- Lagd benker på Bjørnåsen (Jeløy) - av gammelt tårn (resten ved)

Ravnsjøhytta og Ravnsjøholmen  - Askerødhytta

- Bistått Hyttekomitéen med vedlikehold og gjøremål på Ravnsjøhytta og Ravnsjøholmen. Kantslått
Fjellveien fra Klengstua til Ravnsjø og administrert opprustningen av veien.
- Satte opp ny egenprodusert flaggstang på Ravnsjøhytta
- Beiset Askerødhytta – montert ny grill - gave fra Gilde

Løypekjøring

- Løypekjøring i Våler/Svinndal ved Bjørn H (30 timer)

Fugleleiken og Rørfjell utkikkstårn

- Regodkjent utkikkstårnene Fugleleiken og Rørfjell etter utarbeidet sjekkliste og utbedringer. (Gjenstår å
gjøre én klatrejobb, samt få laget sikteplate til Fugleleiken).

Ved 

- Vedkapping/vedkjøring til Ravnsjø og Ravnsjøholmen
- Vedkapping/vedkjøring til Fugleleiken og kjørt opp nye benker for LHL
- Vedkjøring til Rørfjell. Bygget vedskjul og lagde benker på Rørfjell
- Vedkjøring til Askerødtjern
- Kappet opp trær til bålved ved Brønnerødtjern etter skogbrann

Merking, sti og løyperydding  -  turer

- Skiltet og merket Jeløy nord og Larkollneset
- Skiltet og merket ved Bernstøtta
- Vedlikeholdt våre «gamle stier» ved bl.a. Askerødtjern, Årvoldtangen og Larkollmarka
- Gått opp nye stier i Saltnes og mellom Haugesten og Langøya (ikke ferdigstilt)

- Ryddet løypa mellom Ekornmyr og Tjernsøyet og mellom Maureklo og Høyfjellsmåsan
- Også hatt rene ski- og fotturer uten dugnad!
- 26. mars hadde S/D-gruppa fottur til Knudsrød – DNT Hortens flotte hytte ved Borrevannet.



Tore og Helge/Ledere sti- og dugnadsgruppa 

GAPAHUKGRUPPA 
Gruppa har i 2019 bestått av 5 faste medlemmer, og 2 reserver. Vi har vært ute på 8 ordinære 
inspeksjonsturer, og endel andre oppdrag. Det har gått greit å bemanne båten for hver tur. 
Året startet med rydding av søppel, etter vinterens aktiviteter. 14 store søppelsekker ble kjørt til 
Vaskeberget, og hentet av Moss Kommune. Vi har uttrykt ønske om at søppelkassene ryddes vekk for 
vinteren, men det har ikke blitt gjort. Sekkene har imidlertid blitt fjernet, og kassene "plombert." Håper det 
gir ønsket effekt. 

Gapahuken på Grevlingbukt har blitt reparert for råte, i godt samarbeid med Oddvar Kristoffersen og hans 
store fagkunnskap. Vi må i 2020 også foreta en reparasjon på Havnahuken. 

Det har blitt etablert et godt samarbeid med "Vansjøtjenesten". De tømmer søppel, og melder fra til oss 
om uregelmessigheter. Avtalen om levering av ved har blitt dårlig fulgt opp av dem, av uvisse grunner. Våre 
mannskaper har kompensert for det ved å kjøre ut store mengder ved. I tillegg har to store vindfall på 
Gudøya og Havna blitt kappet og kløyvet. Vi har skaffet tilveie en elektrisk vedkløyver, som fungerer meget 
bra sammen med et aggregat. 

Utedoene har blitt kontrollert ved hver inspeksjon. Stort sett bra, men noe hærverk på Gudøya.  Sesongen 
2018 var preget av meget lav vannstand i Vansjø. I 2019 var det helt motsatt, med meget høy vannstand. 
En ulempe ved det, var at det var ufremkommelig til doen på Store Kvernøy. Der bør vi finne en annen 
løsning i samråd med styret og den øvrige dugnadsgruppa. Fordelen med høy vannstand er tryggere 
ferdsel, og ingen skade på båt eller propell. 

Vi har i tillegg deltatt med båten vår ved "Opptur", og vært behjelpelig med frakt av utstyr til sommerens 
Friluftsskole. 

Båten har vært til service på Fuglevik Båtservice, vasket, og kjørt til Carlberg Gaard for vinterlagring. 

For Gapahukgruppa / Sigurd Karlsen, leder 



RAVNSJØHYTTA OG RAVNSJØHOLMEN 
Statistikken for 2019 viser markert nedgang i antall gjestedøgn på Ravnsjøhytta og for Holmen. Samtidig 
tilsier forbruket av ved på Holmen at det har vært mye dagsbesøk der. Noen grundig undersøkelse av 
årsaksforhold er foreløpig ikke gjennomført, men tuneflua og hjortelusfluas herjinger året før kan nok ha 
skremt en del turfolk og skoleklasser bort i de aktive periodene for disse insektene. Et Klar-det-går-
arrangement ble dessuten avlyst på grunn av elendig vær.  
Hyttekomitéen har nå tilsyn med hytta og holmen hver 14. dag. Det fylles opp med forbruksmateriell og 
man påser at utstyr og inventar er i orden. Noe av inventaret i et av soverommene har blitt fornyet i løpet 
av året. Komitéen rapporterer om gjennomgående god orden og ryddighet etter hyttegjestene. 

Det kommer godt med at Sti- og dugnadsgruppa fortsatt stiller villig opp for å ta større vedlikeholds- og 
ryddeoppdrag som nevnt ovenfor – og mere til.  Før nyttår ble det etter befaring av pipekyndig fagmann 
besluttet å renovere pipa i Ravnsjøhytta. Dette blir utført primo 2020.  Nevnes også bør tyveriet og 
ramponeringen av foreningens ATV, innelåst i garasjen ved Ravnsjøhytta. Kjøretøyet kom raskt til rette – i 
bedrøvelig tilstand, noe den lokale leverandøren fikk mye jobb med å rette opp.  

OPPTUR FOR 8.-KLASSINGER 
Tilbudet om tur i naturen med aktiviteter første onsdag i mai, går til alle 8. trinn i hele regionen. 
Tradisjonen tro ble det hele arrangert på Årvolltangen med lunsjstopp med aktiviteter på Elverhøy.  Sti- og 
dugnadsgruppa var, sammen med andre frivillige medlemmer fra DNT Vansjø, sterkt delaktig i 
arrangementene. Dyktige elever fra Friluftlivsgruppa i 9. klasse på Nøkkeland skole stilte også opp i år som 
aktivitetsledere. Rundt 750 deltagere inkludert lærere deltok.  

STOLPEJAKTEN I MOSS. 
Dette ble en suksess! Vi støttet prosjektet til OK Moss økonomisk sammen med Høegh Eiendom og Moss 
Kommune. Det ble satt opp 141 stolper. De ble besøkt 121 195 ganger. 3042 unike brukere. Et flott og 
morsomt lavterskeltilbud som passer alle.  

KOM DEG UT-DAGENE 
Kom deg ut-dagen – vinter, ble som vanlig avviklet i Mossemarka første søndag i februar. Moss Skiklubb 
låner oss deler av sitt skianlegg ved Noreødegården og hjelper oss med å tilrettelegge for at vi skal kunne 
tilby ski- og akemuligheter for barna. Vi hadde også skiinstruksjon for de små, Turtippløype til fots og 
Kirkens Bymisjon var med og kunne tilby utlån av akematter og noe annet vinterutstyr.  Gratis vafler og 
pølser. Gilde sponset pølser. Veldig godt besøkt, 12-1300. Vi hadde avtalt parkering på taket av 
Mosseporten senter så det ble litt mindre trafikkaos i år enn året før.  



Kom deg ut-dagen – høst ble, tradisjonen tro, arrangert første søndag i september sammen med andre 
lag og foreninger ved Jegerhytta i Mossemarka. Ifølge Moss og Omegn Jeger og Fiskeforening så anslo 
man besøksmengden til ca. 13-1400 mennesker. Vi hadde stand med aktiviteter som støvelkasting med 
premiering, turtippløype med premie til alle som gikk, kasting på boks og stylting! Vaffelstekegutta stekte 
opp 8 bøtter vaffelrøre (med bittelitt hjelp fra kjøkkenet på Jegerhytta). Vi hadde satt opp gratisbuss som 
gikk i skytteltrafikk fra Moss sentrum til Vanembukken, noe vi ønsker å fortsette med. Vi tror at når flere 
etter hvert blir kjent med tilbudet og vi får flere stopp mellom sentrum og Vanembukken, kan dette bli et 
godt alternativ for mange. Både for de som ikke har bil og for de som vil slippe å lete etter parkering når 
Vanembukken er full.  

Støvelkasting på mange vis for alle… 

INKLUDERING OG MANGFOLD 
Mai: Vandreturer og kunst på Jeløy med deltagere fra Moss Voksenopplæring. Samarbeid med Punkt Ø 
og Moss Voks.  
Juni: Friluftsskolen i Råde. Her jobbes det spesielt mot de barna som ikke reiser bort på ferie i løpet av 
sommeren. Dette lykkes veldig godt i samarbeid med Råde kommune.  

September: Oppsatt buss fra Moss sentrum gikk i skytteltrafikk fra Moss sentrum til Vanembukken slik at 
alle, også de uten tilgang på- eller lyst til å bruke egen bil, kunne komme seg opp til Kom deg ut-dagen ved 
Jegerhytta i Mossemarka. 

Matkuponger ble ordnet gjennom Moss kommune slik at flere av de som er med i introduksjons-
programmet til kommunen kunne få gratis mat på Kom deg ut-dagen.  

Oktober: Klart det går-arrangement. Blinde og svaksynte fra hele landet var med på helgetur med 
aktiviteter i og utenfor Haukenestårnet i Rømskog.  

November: Lørdagstur til Vaskeberget med grilling og aktiviteter for folk som bor på asylmottaket og de 
som har fått fast bosted i Råde. Samarbeid med Røde Kors, Råde. Dette ble dessverre avlyst. November 
regnet bort og ingen hadde lyst til å være med på tur. 

PROFILERING OG MEDIAOMTALE 
DNT Vansjø er til stede på Fb, Instagram, Moss Avis, Moss i Sentrum, Vi over 60+. Nettsiden vår er 
kontinuerlig oppdatert og Vansjøtraver’n ligger ute på mange offentlige kontorer i tillegg til at den er 
distribuert til medlemmer. Gjennom året er foreningen synlig med sin stand på ulike arrangementer i 
kommunene. Vår beste markedsføring skjer likevel gjennom alle våre aktiviteter gjennom hele året.  
Foreningen har hatt omtale i Moss avis og i NRK i forbindelse med Opptur, Grønn fredag og Nyttårsbadet. 



 

NYTTÅRSBADET 
Det tradisjonelle nyttårsbadet ble avholdt for 20. gang (litt færre i DNT regi) Det var godt over 270 badende 
og 3 ganger så mange tilskuere. I et nydelig vær, 8 grader på land og 4 i vannet.  
Forberedelser starter ca. 14 dager før med utsjekking av hva som skal handles inn, hvem som kan stille på 
post som vakter og serveringspersonell. Stand skal rigges og pakkes. Badediplomer skal trykkes. Vi leier inn 
Røde Kors som eventuelt kan hjelpe til med førstehjelp og inviterer Redningsselskapet Moss til å vise skuta. 
Pixel media (Lars Petter Brynildsen) ordnet lydanlegg på dugnad. Det ble fyrt opp 4 bål og merket av med 
bånd for å skille mellom badende og tilskuere. DNT teltet blir rigget og det varmes gløgg og deles ut 
julekaker. Det ble delt ut i overkant av 270 badediplomer. Det ble ikke registrert noen skader.  

Vi fikk god dekning i sosiale medier, Moss Avis og på Dagsrevyen på NRK på nyttårsaften!                          
Et arrangement vi kan være stolte av. Går vi for norgesrekord i isbading i Moss sitt jubileumsår 2020?  

Nils-Jørgen Kraft / Badegeneral 

 

 

 

 
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS 
Kontrollrutiner utkikkstårn  -  kontrollgruppe 
For utkikkstårnene Rørfjell og Fugleleiken i Råde er det i perioden utarbeidet prosedyrer for sikkerhet og 
vedlikehold, med tilhørende kontrollskjema, alt i henhold til Internkontrollforskriften. 

Tilsyn i forhold til prosedyre og kontrollskjema er gjennomført, og de alt vesentlige mangler er utbedret. 
Noen mindre arbeider må utstå til våren 2020. 

DNT Vansjø sitt eksisterende HMS-dokument vurderes som rimelig godt i forhold til foreningens interne 
HMS-arbeid, men er begrenset egnet i forhold til øvrige brukere av foreningens anlegg og i forhold til det 
eksterne miljø. 

Det er av denne grunn utarbeidet en skisse for utvikling av det eksisterende HMS- dokument til et mer 
fullverdig Internkontrollsystem som bedre ivaretar ansvar overfor 3. mann og vårt ytre miljø. 

Arbeidet søkes videreført i løpet av 2020. 

Oddvar Kristoffersen 



Registrering av skader 2019 
Det er rapportert om en skade i forbindelse med dugnadsarbeid i løpet av 2019.  

 

ØKONOMI  

Regnskapssentralen 
Samarbeidet med Regnskapssentralen har vært godt. Rutiner har i løpet av første år blitt justert og forbedret. 
Regnskapssentralen har ved flere anledninger bidratt med nyttig rådgivning. 

Prosjektbevilgninger 2019 
DNT Vansjø har høsten 2019 utarbeidet flere søknader til bygge- og turmerkingsprosjekter i Råde, Våler og Moss. 
Søknadene er blitt godkjent med bevilgninger på om lag 300 000 kroner. Prosjektene skal realiseres i løpet av 2020. 

 

STATISTIKK 
Antall overnattinger Ravnsjøhytta: 2017: 470                         2018: 524  2019: 290 

Antall turer:    2017: 128  2018: 153  2019: 174 

Antall kurs:    2017: 6   2018: 6                              2019: 8 

Antall deltakere samlet:  2017: 2727  2018: 2917  2019: 3615 

I tillegg kommer «Åpne arrangementer» som det ikke er påmelding på. For eksempel Kom deg ut-dagene og 
Jubileumsarrangementene.   

 

 

 

 

 

 

 

 





Resultatregnskap

Dnt Vansjø

 Note 2019   2018   

Salgsinntekter 1 816 800 1 891 603
Andre inntekter 246 050 461 465

SUM INNTEKTER 2 062 849 2 353 068

Varekostnad 4 515 3 338
Lønnskostnad 784 329 799 645
Avskrivning varige driftsmidler 59 769 74 547
Leie kostnader lokaler 108 525 99 994
Vedlikehold, små investeringer 337 882 243 445
Annen driftskostnad 966 221 851 244

SUM KOSTNADER 2 261 242 2 072 213

DRIFTSRESULTAT -198 392 280 855

Annen renteinntekt 20 990 19 065
Annen finansinntekt 4 642 0

Sum finansinntekter 25 632 19 065
Annen rentekostnad 145 64

Sum finanskostnader 145 64

ÅRSRESULTAT -172 905 299 856

Overført annen egenkapital -172 905 299 856

Sum disponert -172 905 299 856

 Dnt Vansjø         Org.nr.  993 556 661



Balanse

Dnt Vansjø

 Note 2019   2018   

EIENDELER

Varige driftsmidler
Tomter,bygninger og annen fast eiendom 18 841 19 626
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 364 354 294 918

SUM ANLEGGSMIDLER 383 195 314 544

Kundefordringer 520 23 202
Andre fordringer 19 836 0
Bankinnskudd,kontanter o.l. 3 139 656 3 214 611

SUM OMLØPSMIDLER 3 160 012 3 237 813

SUM EIENDELER 3 543 208 3 552 357

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Annen egenkapital 2 659 164 2 832 068

SUM EGENKAPITAL 2 659 164 2 832 068

Leverandørgjeld 31 028 33 542
Skyldige offentlige avgifter 49 764 34 931
Annen kortsiktig gjeld 803 251 651 815

SUM GJELD 884 044 720 289

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 543 208 3 552 357

MOSS, 31.12.2019 / 21.02.2020
Styret for Dnt Vansjø

Øystein Kjærnes
Styrets leder

Per Olav Eliassen
Nestleder

Nina Lødeng
Styremedlem

Hilde Elisabeth Mytting
Styremedlem

Robin Martens Simonsen
Styremedlem

Guri Øverland Skjeltorp
Styremedlem

Evy Kristin Skulstad Eliassen
Daglig leder

 Dnt Vansjø         Org.nr.  993 556 661



   
 

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet for 2019 
 
Til ledelsen i DNT Vansjø, organisasjonsnummer 993 556 661. 
 
Vi har bistått DNT Vansjø med utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapsloven. Årsregnskapet 
består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Som det fremgår av årsregnskapet er 
årsresultatet kr. – 172.905. Den regnskapsmessige egenkapitalen utgjør kr. 2.659.164 av 
balansesummen på kr. 3.543.208.  
 
Vi har for regnskapsåret i tillegg utført løpende bokføring etter bokføringsloven. Det foreligger en 
oppdragsavtale mellom foretaket og regnskapsfører som regulerer tjenesteomfang og arbeidsdeling 
nærmere. Oppdragsavtalen kan omfatte andre oppgaver enn løpende bokføring og bistand med 
utarbeidelse av årsregnskapet, for eksempel rådgivningstjenester, som ikke dekkes av denne 
uttalelsen. 
 
Det er styret og daglig leder i foretaket som er ansvarlig for at bokføring og utarbeidelse av 
årsregnskapet skjer i samsvar med lov, forskrifter og god bokførings- og regnskapsskikk. Vårt oppdrag 
er utført under forutsetning av at relevant, fullstendig og korrekt informasjon er mottatt fra 
foretaket. 
 
Vi har utført vårt oppdrag i samsvar med regnskapsførerloven med forskrifter og god 
regnskapsføringsskikk. Dette innebærer at vi innenfor alminnelige rammer har: 

• utført bokføringen i samsvar med bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk, 
herunder påsett at dokumentasjon av bokførte opplysninger tilfredsstiller krav gitt i eller i 
medhold av lov og for øvrig viser de bokførte opplysningenes berettigelse, og sørget for 
kontrollspor mellom dokumentasjon, bokførte opplysninger og årsregnskap 

• tatt stilling til bruk av bokføringskontoer, balanseføring kontra resultatføring, samt skatte- og 
avgiftsmessig behandling ved bokføring av transaksjoner og andre regnskapsmessige 
disposisjoner 

• tatt opp med foretaket eventuelle svakheter ved foretakets interne rutiner vedrørende bokføring 
og utarbeidelse av årsregnskap, dersom vi har oppdaget slike i utførelsen av vårt oppdrag 

• basert årsregnskapet på en avstemt og dokumentert saldobalanse 

• drøftet eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til 
årsregnskapet med oppdragsgiver 

• vurdert dokumentasjonen av eventuelle vesentlige beløp som har fremstått som urimelige eller 
usannsynlige 

• bistått med utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk 
 
Vi presiserer at vi ikke har utført revisjon av årsregnskapet, og denne regnskapsføreruttalelsen må 
derfor ikke forveksles med en uavhengig revisors beretning. Regnskapsføreruttalelsen kan heller ikke 
benyttes i forbindelse med krav mot regnskapsfører utover det ansvaret som følger av det 
alminnelige profesjonsansvaret.  
   
Moss 21.02.2020 
Regnskapssentralen AS 

 
Morten Wold 
Oppdragsansvarlig / autorisert regnskapsfører 



Budsjett

Dnt Vansjø

Tekst Budsjett  2020 

Salgsinntekter 1 906 800
Andre inntekter 400 000

SUM INNTEKTER 2 306 800

Lønnskostnad 825 000
Avskrivning varige driftsmidler 55 000
Leie kostnader lokaler 125 000
Vedlikehold, små investeringer 340 000
Annen driftskostnad 960 000

SUM KOSTNADER 2 305 000

DRIFTSRESULTAT 1 800

Annen renteinntekt 20 000
Annen finansinntekt 5 000

Sum netto finansposter 25 000

ÅRSRESULTAT 26 800

 Dnt Vansjø  Org.nr.  993556661

1) Medlemskontingent og tilskudd til diverse prosjekter
2) Støtte aktiviteter og arrangementer, momskompensasjon
3) Inkluderer diverse lønn og honorarer
4) Kontorleie samt utgifter ved drift av Ravnsjøhytta
5) Omfatter drift av kontor, kostnader turer og arrangementer, reklame m.m.

 1)

 3)

4)

5)

2)



HANDLINGSPLAN FOR DNT VANSJØ 2020 

 

Type aktivitet Gruppe/ 
ansvar 

 
Tiltak / aktiviteter / prioriteringer 

Tur-
aktiviteter/ 
møter og 
kurs i 
gruppene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barnas Turlag 

 
Kom deg ut-dagen på Noreødegården i Mossemarka 29. mars 
Tur til Sørstranda på Jeløy  
Kaptein Rødskjegg skattekister blir lagt ut i skogen i april 
Kveldsmattur til Ødemørkstua i Vestby  
Opplæring i kart og kompass for delt. 7-12 år i Nesparken, Moss  
3. mai Tur til Fugleleiken i Råde  
Friluftsskolen i Råde, 10 – 13 år  
Friluftsskolen i Moss, 10 – 13 år  
Strandtur på Fiske i Moss  
Dragegrottetur på Jeløy  
Kom deg ut dagen på Jegerhytta i Mossemarka  
Kveldsmattur til Amundbukta i Råde  
Kveldsmattur i Nesparken i Moss 
 

DNT Junior 
 
 
 

Turer i samarbeid med DNT Nedre Glomma: 
Klatring på Redpoint DNT Nedre Glomma 
Skøytedag på Vansjø (ad hoc tur, må vente på is) DNT Vansjø 
Ørretfiske på Torsølandet DNT Nedre Glomma  
Kart- og kompasskurs DNT Vansjø  
Grottetur, Larkollen, DNT Vansjø  
Camp Gullholmen DNT Vansjø  
Kanotur/beversafari DNT Vansjø  
Feltspatgruvene i Råde DNT Vansjø  
Hyttetur, Østtorphytta DNT Nedre Glomma 
 

DNT Ung 
 
 

Tirsdagsturer: Følg med på DNT Ung Vansjø’s facebookside  
Helgeturer: 
Skitur Oslomarka  
Snøhuletur Blefjell  
Skitur Skrim  
Sykkeltur Moss –Fredrikstad  
Kanotur  
Kajakktur  
Hardangervidda – ukestur! 
Kanotur & Natt i naturen  
Hengekøyetur  
Telttur på Norefjell  
Oslo-Moss del 1  
Oslo-Moss del 2 
 



Tur-
aktiviteter/ 
møter og 
kurs i 
gruppene; 
forts. 

 
Turgruppa 
 
 

 
Vintertur Guriset Høyfjellshotell, Golsfjellet 
Armrosåsen, Svinndal  
Krossern-Kjellandsvik, Jeløy, Moss  
Sykkeltur til Åsgårdstrand, Vestfold  
Minnemarkering Bernstøtta, Våler  
Bliksøya rundt, Våler  
Gammelsrød, Råde  
NB! Grunnkurs for turledere 
Mosseregionens høyeste punkt i Våler  
Kveldssykkeltur, Larkollen  
Blomstertur, Våler  
Røys Gård, Drøbak/Frogn  
Jerndalen – Skogland, Råde  
Knutsrødhytta, Horten  
Alle tre topper på en dag, Jeløy, Moss  
Sopptur med soppsakkyndig Våler  
Kjesebotnmåsan, Våler  
Nyttårsbadet, Sjøbadet, Moss 
 

Turskøyte-
gruppa 

Vedlikehold og fornyelse av utstyr, innkjøp og fornyelse av 
1.hjelpsutstyr og leie av skøytesliper  -  hele året 
Gjennomføring av turer    -     Januar – mars, november-desember 
Gjennomføring av kurs – intro og turleder – 3 kurskvelder 
Plumpekurs på isen   - Januar/februar/desember 
Planleggings- / turledermøter m/kaffe, enkel mat 
Plumpekurs fra brygge.  Materialer til bygging av plumpeflåte, 
dvs. bygge flyteplate for entring a la is i september 
Turskøytekveld med kaffe i november 
Turskøytegruppen arrangerer fellesturer på skøyter på Vansjø og 
på andre vann og vassdrag - alt etter lokale is- og værforhold. 
Det arrangeres kurs og samlinger hvor issikkerhet, utstyr og 
andre  
 

Havkajakk-
gruppa 
 
 
 
 

Turledersamling med DNT Drammen og omegn  -  april 
Kompetansesamling Nevlunghavn (Bølgefestivalen)  -  oktober 
Akerøytur  -  juni 
Bassengtreninger   -   jan – febr  -  nov  - des 
DNT Vansjø Havkajakk arrangerer kajakktur i nærmiljøet hver 
onsdag fra begynnelsen av april til begynnelsen av oktober, med 
et opphold i juli.  
Vi arrangerer også kurs, helgeturer, overnattingsturer, 
medlemskvelder, bassengtreninger og sikkerhetskvelder. 
 

 
Ut.no-gruppa 
 
 
 
Alle 
 
 

 
Oppdatering av eksisterende turer /bilder på Ut.no 
Legge inn nye turer med bilder og info 
 
 
Arrangere «Opptur» for 8.klassene i distriktet 
Arrangere Kom deg ut-dagene på Jegerhytta i september og på 
Noreødegården i februar 
Arrangere Nyttårsbad 31.12.20 med rekordforsøk i antall 
badende! 
 
 



 
Dugnads- 
og vedlike-
holds-arbeid / 
bygge-
prosjekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gapahuk- 
gruppa 

 
Vi foretar inspeksjon av gapahukene 6-7 ganger i året.   
Grevlinghuken trenger en reparasjon på stokken rundt 
bålplassen.  
Det trengs å fjerne et tre der, (avtales med grunneier)  
Rydding av søppel til våren er sannsynlig. 
Gapahukgruppa bidrar med vakt til «Opptur», og kjører utstyr til 
Friluftsskolen.  
Kan påta oss andre oppdrag, hvis nødvendig. 
 

Sti- og 
dugnads-
gruppa 

Dugnad/tur hver tirsdag året igjennom  
Vedlikehold/drift av stier, løyper, tårn, gapahuker + hjelpe til på 
hyttene Bygging av gapahuk og HC-toalett på Drømmeplassen –- 
merke stier 
Skilte og merke stier Saltnes og Vansjø sør 
Merke stier fra Moss sentrum til friluftslivsområder 
Utgi nytt turkart for Jeløy 
Oppføre handicaptoalett på Ravnsjø   
        

Hytte- 
komitén 
 

Tilsyn og enklere vedlikehold av Ravnsjøhytta og Ravnsjøholmen 
Rehabilitering av pipe i Ravnsjøhytta ved kjøpt ekstern tjeneste 

Integrering 
& mangfold 

 
Alle 

Arrangere inkluderende turer tilrettelagt for innvandrere 
Drømmeplassen – åpen dag 
 

 
Miljø- og 
naturvern-
arbeid 

Miljøkontakt/ 
styre 

Bidra i høringsuttalelser fra FNF – Forum for natur og friluftsliv 
Egne høringsuttalelser, innspill til lokale myndigheter 
 

Sti- og 
dugnadsgruppa 

Fortsette ryddingen av Kjellandsvikstranda i samarbeid med 
Moss kommune 
 

 
Alle 

Motivere til søppelplukking på turer og mindre bruk av engangs-
produkter 

Administrasjon 
Og 
styreoppgaver 
 

Daglig leder / 
styre 

 
Avholde jevnlige styremøter og samarbeidsmøter 
Lage Vansjøtraver´n 
Oppdatere hjemmeside og være aktiv i sosiale medier 
Avholde ambassadørkurs, m.m 
Ha stands under by- og bygdedager 
Gjennomføre årsmøte, medlemsmøte og sliterfest 
Representere foreningen på DNT Landsmøte og delta i relevante 
DNT-samlinger og kurs 
Samarbeide nemnd DNT-sentralt, DNT Østfold, beslektede 
organisasjoner, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), kommunene 
og fylkeskommunen 
Arbeide med prosedyrer og rutiner for god kvalitet innen HMS 
Betjene og kommunisere med medlemmer 
Være en sosial arena for friluftsfolket / arrangere fredagskaffen  
Arrangere åpen dag i nye lokaler i Kongens gate 
Markere åpning av nye turtraséer fra Moss sentrum 
Forberede og gjennomføre Opptur 2020 og Kom deg ut-dagene 
Samarbeide med andre DNT-foreningene gjennom DNT Østfold 
 

 



INNMELDT SAK TIL ÅRSMØTE FOR DNT VANSJØ 

 

          27.01.2020 

Forslag til årsmøtet 2020 

I DNT Vansjø er det mange grupper, med hver sine oppgaver. Disse gruppene jobber bra, men vi er 
usikre på hva Styret har av kontakt og kunnskap om oss. Sti- og dugnad, Gapahukgruppa, 
Ravnsjøgruppa og Kartgruppa har liten eller ingen kontakt med Styret, og det synes vi bør 
forbedres.   Styret vet nødvendigvis ikke hvor skoen trykker hos viktige grupper, og en får ikke gitt 
direkte input til Styret.  Styret kan bli fjernt fra foreningens egentlige liv og er avhengig av 
informasjon fra styreleder og daglig leder - og deres vinkling. Andre grupper, som f. eks. 
kajakk/ungdom/junior er representert i Styret på forskjellig vis, men ikke de som jeg nevner.  

Tidligere hadde vi samarbeidsmøter med Styret, hvor vi fikk fortalt litt om virksomheten vår, og vi 
kunne få tilbakemelding fra Styret. Vi ønsker at dette gjeninnføres, slik at samarbeidet grupper/styret 
blir så bra som mulig. Et par ganger i året er ikke nok, pga. den store aktiviteten i foreningen bør vi 
kanskje delta ved hvert styremøte. 

Sigurd Karlsen, gapahukgruppa. 

 

 



VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYRE I DNT VANSJØ FOR 2020 

 

 

Leder:   Øystein Kjærnes   På valg for 2 nye år 

Nestleder:   Per Olav Eliassen   Ikke på valg 

Sekretær:   Nina Lødeng   På valg for 2 nye år 
         som styremedlem 

Styremedlem:  Hilde Mytting   På valg for 2 nye år
         som sekretær 
Styremedlem:  Robin Martens Simonsen Ikke på valg 

Styremedlem:  Guri Øverland Skjeltorp  Ikke på valg 

Varamedlem:  Arild Karlsen   På valg for 1 år 

Varamedlem:  Ingrid Peterson   På valg for 1 år 

 

 

Moss, 17. januar 2020 

 

Oddvar Kristoffersen  Jørn Holløkken   Helge Jodalen 

Leder av valgkomitéen 

 

STYRETS INNSTILLING OG OPPNEVNING 

I henhold til vedtektene innstiller styret på …………………………………………………som 
nytt medlem i valgkomitéen etter Jørn Holløkken som går ut etter 3 år. 

     -------------- 

Øystein Kjærnes oppnevnes av styret til foreningens midlertidige miljøkontakt 
etter Helge Jodalen som har bedt om avløsning etter mange års innsats. Styret 
arbeider med å finne fram til person som kan være foreningens faste 
miljøkontakt. 


	Agenda for årsmøte (2) – Kopi.pdf
	Årsmelding - 4.2.20[6038].pdf
	Registrering av skader 2019
	ØKONOMI

	Regnskapssentralen
	Prosjektbevilgninger 2019
	STATISTIKK


	Dnt Vansjø årsregnskap 2019[6198].pdf
	DNT Vansjø Regnskapsførers uttalelse 2019[6199].pdf
	DNT Vansjø budsjett 2020[6218] – Kopi.pdf
	Handlingsplan DNT Vansjø – Kopi.pdf
	Til Styret vedr. samarbeidsmøter 270120[4559] – Kopi.pdf



