Referat bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afdeling

Dato:

31.08.2021

Sted:

Vagn Olsen

Afbud fra:

Aase

1.

Dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet 15.
juni 2021

Referat
Godkendt

2.

Nyt fra formanden

Intet nyt.

3.

Siden sidst:
Møde i Håsum
Walk and Talk med turlederne
Spørgsmål vedrørende gæste
turlederes forsikringsforhold

Michael deltog i mødet i Håsum, hvor han hørte om
deres planer om etablering af et naturhus og sheltere.
Walk and Talk. Der var en god tilslutning til
arrangementet.
Vagn har opsamlet stikord fra grupperne:
Der var flere der gav udtryk for at vi gerne må
genbruge vores ture oftere.
Birthe foreslog, at vi reserverer et årligt beløb i
budgettet til at turlederne kan søge til at bruge på
deres tur til at få en foredragsholder, entre o.lign.

Det blev besluttet at afsætte 10.000 kr. pr. år, hvor den
enkelte turleder kan søge om et beløb op til 1.000 kr.
Formanden kan godkende den enkelte ansøgning.
Det blev besluttet at ændre planlægningsperioden til 2
måneder, som svarer til udsendelsen af VandreLiv.
Vagn udsender orientering til turlederne.
For hver planlægningsperiode vil der blive dannet en
pdf-fil med turene, der bliver lagt på hjemmesiden.
Gæste turleders forsikringsforhold. For at være
dækket af DVL arbejdsskadeforsikring skal
vedkommende være registreret på Dansk Vandrelaugs
liste over medarbejdere/turledere.
4.

Kommende aktiviteter:
Vandremaraton
Kursus i bestyrelsesarbejde
Formandsmøde - Dagsorden
Regionsmøde- Dagsorden

Maraton. Pt. 42 tilmeldte.
Kursus for bestyrelsen: 22. september 2021 kl. 18 hos
Svenne.
Formandsmøde. Dagsorden blev gennemgået.
Regionsmøde. Dagsorden blev gennemgået.

5.

Næste års weekendtur

Langeland blev foreslået. Dato: 10 – 12 juni 2022.
Anette undersøger muligheder for overnatning på
campingpladser.

6.

Førstehjælpskasse til turlederne

Det er tilslutning til ideen, og det blev besluttet, at
Vagn undersøger markedet.
På turledermødet i oktober skal vi spørge om der er
interesse for en genopfriskning af førstehjælpskurset.

7.

Næste mødedato

8.

Eventuelt

26. oktober 2021 kl. 19 hos Birthe. (Spis hjemmefra.)

