
Referat af bestyrelsesmøde d. 1.6.21 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.5.21 

Godkendt 

 

2. Konstituering     

 Alice Kjærgaard er valgt som næstformand 

 

3. Åbne eller lukkede referater 

Enighed om åbne referater fra bestyrelsesmøder som lægges på  

 hjemmesiden.  

 

4. Medlemssituation m.v. 

Åge udleverede medlemsanalyse. Afdelingen har p.t. 42 medlemmer i alt.  

Der sendes velkomstbrev til medlemmer af den nye Silkeborg afdeling, - dog 
ikke til “kendte” medlemmer på vor SMS liste.  

Alice udarbejder forslag til nyhedsbrevet med focus på bl.a., at medlemmet 

selv aktivt skal tilmelde sig nyhedsbrev/breve.  

 

5. Hjemmesiden – status 

Arbejdet med oprettelsen skrider planmæssigt frem og Runa har haft virtuelt 
møde med sekretariatet samt har aftale med Viborgs webmaster angående 
yderligere sparring.  

Forslag om at foto under “Medlem” udskiftes. Der tages nyt foto d. 6.6.21 på 
 DVL Silkeborgs første tur og billedet sendes til Runa. Birgit tilbød at sørge for 
 dette. 

Alle vore ture er nu indlagt på DVL Silkeborgs hjemmeside.  

 

6. Økonomi 

Regninger afleveret til Birgit for omkostninger i forbindelse med stiftende 

  generalforsamling samt møde i forbindelse med oprettelse af hjemmeside.  



Åge kontakter Erik Krogh angående opstart af økonomidelen.  

Aftalt at der udbetales kilometerpenge til turledere jvf statens takster kr. 1,90 

  pr km.. Der udbetales for prøvetur samt selve turen. 

 

7. Ugedag for weekendtur 

Aftalt at den enkelte turleder vælger, om vedkommende ønsker at 

 gennemføre turen lørdag eller søndag.  

 

8. Stier  

Det kan være problematisk med det store antal mountainbikere i Silkeborg 

området. Tony undersøger på forskellig vis, hvorvidt der kan gøres noget i 

forhold til denne udfordring.   

 

9. Nyt om ture 

I forbindelse med Silkeborg afdelingens første tur d. 6.6.21 i Thorsø Bakker

 aftalt, at Toni kontakter pressen angående muligheder for dækning af 

 begivenheden.                                                           

Grillaften i Hvinningdal d. 7.7.21 er lagt på hjemmesiden – ligeledes kanotur 

 fra Silkeborg – Kongensbro d. 1.8.21.   

Weekendtur næste sommer er under udarbejdelse. Der arbejdes på tur 

 omkring Kolding samt Æbelø.  

Toni udarbejder oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

Åge undersøger eventuelle muligheder angående forhåndstilmelding til en 

sådan tur.  

 

10.  Besøg hos DVL på Kultorvet 

Åge undersøger om det kan blive d. 19 eller 20.8.21 samt økonomien i 

 forbindelse med besøget. 

 

11. Næste bestyrelses- samt turledermøde 

Næste bestyrelsesmøde d. 3.8.21. Toni sørger for det praktiske.  



Næste turledermøde d. 24.6.21 hos Jørgen Jørgensen. Åge aftaler med Jørgen 

 og sørger for det praktiske.  

På turledermødet obs på at der er store arrangementer i Silkeborg skovene i 

 weekenden 4 – 5.9.21.  Jan har undersøgt og det drejer sig om DGI MTB Tour 

 søndag d. 5.9.21 samt adventure løb NACS lørdag d. 4 samt søndag d. 5.9.21. 

Så det vil være hensigtsmæssigt at arrangere tur i et andet område denne 

 weekend. 

 

12.  Eventuelt 

Når man søger efter DVL Silkeborg på Google, kommer den ønskede side ikke 

 frem. Runa vil forsøge at finde en løsning på dette.  

Opmærksomheden henledes på DVLs gruppe på Facebook, såfremt man er 

 interesseret.  

 

       

 

 

 

 

 


