Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afd.

Dato:

Bestyrelsesmøde den 6. jan. 2021 Kl.: 18

Sted:

Skype

Afbud fra:
1.

Dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet 21.10
2020

Referat
Godkendt.

2.

Nyt fra formanden

Landsmødet er udsat på ubesat tid.
Nye kontingent satser er igangsat af praktiske
årsager, selv om der ikke har været landsmøde
2020.
Danmark går sammen. DVL deltager med stier
og mobile pay nummer til Danmarks
Indsamlingen.

3.

Siden sidst:
P. Nummer (Aase)
Corona – Hvad er status
Ny dato til nytårskur
Weekendtur Åbenrå
Arrangement for nye medlemmer

Vi er nu koblet på Kultorvet med CVR/P nr. Vi
skal fremover betale 1,50 pr transaktion i
banken.
Forventet årlige omkostninger ca. 1.000,- kr.
Status Corona: Alle vandreture er aflyst til den
31. januar
Nytårs kur: På grund af Corona situationen
bliver nytårskuren aflyst i år og vi bestiller en
tid i januar 2022.

Arrangement for nye medlemmer er udskudt
indtil videre og afholdes når det igen er muligt
at forsamles mere end kun 10.
Weekendtur Åbenrå. 11. – 13. juni 2021.
Ved bestilling af overnatning skal man betinge
sig at det er afhængig af corona situationen.
Tilmelding åbner 15/2 for Viborgs medlemmer
og 1/3 for øvrige.
4.

Lokalforeningernes rolle i
Landsforeningerne
(Formandsmødet den 15. august 2020
nedsatte en arbejdsgruppe som skulle
arbejde videre med det af Lis Nielsen
præsenterede oplæg om
”Lokalforeningernes rolle i
Landsforeningen”.
Se vedlagte dokument

Vi besluttede at der er behov for et fysisk møde
for at kunne drøfte svarene på de stillede
spørgsmål. Vi mener derfor at besvarelsen bør
udsættes til et senere tidspunkt. /BA

5.

Gennemgang af landsmødemateriale
Landsmødematerialet
er uploadet til hjemmesiden den
15.12.2020.

Drøftelse af materialet udsættes til vi kan være
sammen.

6.

Hvordan dækker forsikringen når vi er
på vandretur

Ansvarsforsikring – dækker turlederens ansvar
overfor deltagerne
Arbejdsskadeforsikring – dækker hvis
turlederen kommer til skade
Rejseforsikring – dækker turlederen ved rejser
i udlandet.

7.

Generalforsamling 2021
Den 16. marts – hvad gør vi hvis
forsamlingsforbud gør at lokaler i
Nonbo ikke er store nok.

Der var enighed om at udsætte
generalforsamlingen den 16. marts til den 8.
juni 2021, hvor det eventuelt kan afholdes
udendørs, og at vi opfordrer Styrelsen til at
vurdere mulighederne for afholdes af
afdelingernes generalforsamling i lyset af det
ændrede forsamlingsforbud.

Evt. emner til mulige
bestyrelsesmedlemmer

Hvad har vi lært af corona krisen? Det bør også
inddrages i arbejdet.

8.

Evt.

Næste møde på Skype 23. februar 2021 kl. 19

