Årsmelding
For

2020

Årsmøte i Vestby turlag 10.06.2020, på teams.
Saker.
1. Godkjenning av innkallingen og saksliste
2. Valg av:
•
Møteleder
•
Referent
•
Tellekorps
•
To til å underskrive protokollen
3. Styrets årsmelding
a. Om styret
b. Om turgruppa
c. Om stigruppa
d. Om barnas turlag
4. Regnskap
5. Eventuelle forslag til endring av vedtektene
6. Eventuelle saker fremmet av medlemmer av styret
7. Valg av leder og styremedlemmer
8. Valg av valgkomité
9. Valg av revisor.
Årsmøtet er kunngjort i Vestby Nytt, Facebook og på nettsiden: https://vestby.dntoslo.no/
3a Styrets beretning
Året 2020 ble preget av koronarestriksjoner på våren, og mange planlagte aktiviteter måtte
avlyses. Da høstsesongen startet i august var det lov å gå på tur med nødvendige smitteverntiltak.
Alle hadde savnet fellesturene, så oppslutningen på høsten var stor. Været holdt seg godt, så
sesongen ble stadig forlenget, så vi gikk turer helt frem til juleavslutning 2 desember.
Styret har bestått av:
Tove Lundberg
Hallgeir Lødøen
Carine Johansen
Ingrid Medland
Berit Pettersen
Marcel Grohmann

leder
styremedlem, representerer stigruppa
styremedlem
sekretær
kasserer
nestleder og leder for Barnas Turlag og turlederne

Valgkomité:

Kristian Kolnes og Tore Rahn

Det har vært holdt 7 styremøter i 2020.
Medlemmer
Alle som bor i Vestby kommune og er medlemmer i DNT, blir automatisk medlem i Vestby turlag.
Turlaget har pr 1.1.2021 945 medlemmer: 0-20 år 212 og over 20 år 733.
Vestby turlag har tre undergrupper
Undergruppene
Turgruppa
Stigruppa
Barnas turlag
Aktiviteter
Aktivitet
Turer
Arrangementer
Kurs
Stidager
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Antall
29
1
0 (pga korona)
42

Antall leder
14 aktive + 4 passive
1
2

Deltakere
317
250
0 (pga korona)
4 i snitt pr stidag

Side 2

Dugnad og frivillig arbeid: 1.950 timer.
3b Turgruppa
Turgruppa består av 14 aktive turledere som arrangerer to turer i uken fra mars t.o.m. juleturen i
desember. Turene går på onsdager i syd med oppmøte i Son eller Hølen, og på torsdager i nord
med oppmøte i Hvitsten eller Vestby. Noen turer går i Garder.
I 2020 gikk vi 29 turer, hvorav 8 kveldsturer og 2 søndagsturer. Antall deltakere denne høsten var
til sammen over 300.
3c Stigruppa
Stigruppa har registrert 30 medlemmer fordelt på 4 aktive grupper. Bare 6 av dem møter opp hver
gang, mens ytterligere 10 møter opp sporadisk eller arbeider på egenhånd. Stigruppa i Hvitsten
ligger nede, mens Sole og Son er mest aktive.
Vi har gjennomført 42 felles stidager og produsert 1.615 timer stiarbeid.
Vi har fått på plass mange kilometer nye stier og vi har planlagt ytterligere en del, totalt blir det
rundt 200 km turstier og skiløyper som vi vedlikeholder. Nær sagt alle turstier er gjennomgått og
merket opp igjen i år. Arnhild Solberg gjør en strålende jobb alene med dette. Vindfall fjernes så
snart vi blir varslet om det.
Vi har arbeidet målrettet for at alle boligområder skal ha sitt eget nærturområde. I tillegg har vi
etablert gjennomgangsstier mellom områdene. Året vi har bak oss med Covid-19 begrensninger
har sendt mange ut på tur. Vi ser at turstiene er i hyppig bruk nær sagt over hele kommunen.
Det er nå satt opp stolper i 267 stikryss og montert 759 skilt i kommunen og det er 327 skilt på
lager for oppsetting når vi får dispensasjon til å bruke ATV.
Sammen med Soon CK har vi kjøpt en ny ATV henger med 3-veis tipp og vibrator for å distribuere
grus og flis. Sammen med Vestby Idrettslag og Soon CK har vi kjøpt en liten gravemaskin for
grøfting og vedlikehold av turveier og skiløyper. Begge deler har vært benyttet med stort hell i den
nylig restaurerte turveien rundt Deør.
Vestby kommune har bygget ny garasje til oss som erstatning for den vi hadde. Et sted i denne
prosessen ble den nye garasjen kommunens eiendom, slik at vi måtte inngå intensjonsavtale om
vedlikehold av lysløypa for å få flytte inn. Garasjen er for liten til å huse alt utstyr, så vi er i
prosess med kommunen om å få sette et skur i nordenden av fotballbanen.
Sammen med Camp Norway fikk vi opp en gapahuk i Hvitsten, slik at vi nå har 8 gapahuker i drift.
Alle turstier og skilt blir registrert i kommunens kartportal. Vi har i samarbeid med GIS ingeniør i
kommunen også fått laget en kartportal, hvor alle i VT har tilgang. Her ligger både ferdige og
planlagte turstier, samt alle stikryss som ikke har navn. Ytterligere informasjon om stier og skilt vil
også legges inn her for hjelp i daglig vedlikehold.
Vi har nå totalt laget 13 turvideoer og 19 turkort. Hver måned har vi forsynt Vestby Nytt med et
turforslag basert på disse turkortene.
3d Barnas Turlag
I 2020 gjennomførte B.T. ett (1) arrangement, og vi hadde omtrent 200 deltakere. Vi arrangerte
en Kom – deg – ut – dag 2.februar ved Risil gapahuk. På grunn av korona ble det ikke mulig
hverken å arrangere flere aktiviteter eller delta på offentlige arrangementer som vi vanligvis deltar
på.
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4 Regnskap
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5 Eventuelle forslag til endring av vedtektene
På årsmøtet 2019 ble det gjort endring på §6 og §7.
§6 gjelder at antallet medlemmer i valgkomiteen ble redusert fra tre medlemmer til to medlemmer.
De velges for to år. Hvert år er det ett medlem som trer ut.
§ 7 gjelder at vi reduserte antall uker årsmøtet skal kunngjøres fra 6 uker til 3 uker før det skal
avholdes, og at saker som skal være styret i hende før årsmøtet ble endret fra 4 uker til 2 uker.
Slike endringer skal godkjennes av DNTOO. De godkjente endringene vi gjorde på §7. Når det
gjelder §& ønsker de at vi skal ha 3 medlemmer i valgkomiteen, og har bedt oss ta dette
spørsmålet opp igjen på dette årsmøtet.
6 Eventuelle saker fremmet av medlemmer eller styret

7 Valg av styremedlemmer
Forslag til nye kandidater:
8 Valg av valgkomite
Forslag til nytt medlem:
9 Valg av revisor
Turlagets regnskap føres av DNT Oslo og Omegn og revideres sentralt.
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