
Referat fra bestyrelsesmøde d. 6.10.21 

Afbud:  Runa Brøchner 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3.8.21 godkendt 

2. Medlemstal 

I alt 82 medlemmer i afdelingen, - heraf 24 nye.  

3. Økonomi 

Det forventede budget for afdelingen næste år er mindst kr. 26.000,00. Det endelige beløb 

kendes dog ikke p.t.. 

4.   Ansøgning om sponsorstøtte 
Ansøgning er sendt til Friluftsrådet. Skulle være modtaget senest 1.9.21, så bliver nok først   

behandlet næste år. 

Merrild Fonden bliver søgt snarest. 

Nordea bliver ikke søgt af forskellige årsager.  

Der undersøges flere muligheder for sponsorstøtte 

 

5. Forslag om ændring af turplanlægning fra 3 til 4 måneder med 2 deadlines.  

Vedtaget 

6. Erfaringer med turdatabasen 

Afbud fra Runa, - så intet under dette punkt 

 

7. Opfølgning på weekendtur til Kolding næste år 

Budgettet p.t. ikke helt på plads. Ændring i forhold til beslutning om, at deltagerne selv booker 

værelsesfaciliteter skal indarbejdes.  

 

8. Udlandsrejse til Luxembourg eller Harzen 

Det undersøges p.t, om der kan findes egnede indkvarteringsmuligheder i Luxembourg og først 

når dette er afklaret, kan der træffes beslutning. 

9. Folder 

Der er udarbejdet 2 forskellige brochureforslag og valget faldt på 3 fløjet udgave.  



Skabelon sendes til Aage og han aftaler med Burre Reklame, som kan trykke brochuren. 

10. Markedsføring i Ekstra Posten og andre steder 

Aftalt at Aage indberetter til Ekstra Posten efter en selektiv vurdering af relevans.  

Aftalt at Tony indberetter til Det sker i Silkeborg 

11. Kurser i Førstehjælp, adgangsregler samt Bestyrelsesarbejde 

Det vurderes ikke, at der p.t. er behov for kursus i bestyrelsesarbejde.  

Aftalt at Alice tager kontakt til Ole Bertelsen for afklaring af, om han vil afvikle et kursus for 

Silkeborg afdelingens turledere i adgangsregler.  

Der er ikke p.t. ressourcer i bestyrelsen til at planlægge førstehjælpskursus.  

 

12. Referat af formandsmøde 

Aage aflagde referat fra formandsmøde d. 4.9.21: 

Der blev diskuteret bl.a. frivilligtræf, ændring af afholdelse af Topture fra 2 til 3 år, nye 

vedtægter næste år ang. indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling, ændring af indberetning af 

ture m.v.. 

 

13. Referat fra Regionsmøde 

Toni refererede fra Regionsmøde d. 25.9.21 i Århus: 

Angående Vandretræf næste år: Bornholm har budt ind for afholdelse 

Modtagelse af nye medlemmer diskuteret 

Præsentation af, hvordan det går i regionens forskellige afdelinger 

 

14. Tilmelding til landsmøde og modtagne materialer til mødet 

Toni, Aage og Alice deltager. Alice køber billetter  

15. Stiudvalg 

Intet nyt 

16. Dato for næste bestyrelsesmøde og Generalforsamling 

Næste bestyrelsesmøde aftalt til d. 8.12.21 kl. 19.00. 



Generalforsamling d. 22.2.22 i Lunden, Vestergade, Silkeborg. 

17. Eventuelt 

Forespurgt turlederne på sidste møde, om der var interesse for at få udarbejdet visitkort. Der 

var ikke interesse/behov for dette. 

Angående eventuel afholdelse af Vandremaraton: Aftalt at det undersøges på 

generalforsamlingen i februar, om der er interesse for dette, da det vil kræve en større 

arbejdsindsats m.v.. 

Århus afdeling har haft årlig udflugt for turledere, bestyrelse m.v. i vort område. Toni var 

behjælpelig som turleder i Nordskoven.  

Aftalt at Toni, tager et efterårsbillede af Hjejlen til hjemmesiden og sender det til Runa. 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 


