Bestyrelsens strategi 2018-19
Strategien er nok ikke det rigtige ord – her er snarere tale om en oversigt over nogle af de opgaver,
vi i afdelingen står over for i den kommende bestyrelsesperiode.
1. Medlemmer
Vi oplever en stabil vækst i medlemstallet. Vi vil bestyrelsen arbejde med initiativer over for
de nye medlemmer. Det kan være i form af ”åbent hus”- arrangement, hvor de får mulighed
for at møde turledere og bestyrelsesmedlemmer.

2. Medarbejdere/frivillige
Der arbejdes med frivilligstrategi under landsorganisationen. Arbejdet her føres frem til en
formuleret frivilligstrategi, der gerne skal sættes i spil i lokafdelingerne. Temaerne her vil
være rekruttering, organisering, ledelse og fastholdelse af frivillige i DVL Det er en opgave
for bestyrelsen at tage hånd om denne udfordring.
Der er løbende brug for forskellige former for opkvalificering af de frivillige i DVL. I Århus
kan det ske som tilbud om kurser – både kurser arrangeret af landsforeningen og kurser af
mere lokal art (for eksempel kurser elektroniske redskaber til turplanlægning (viewranger og
Basecamp).
Vidensdeling og gensidig inspiration: vi vil fortsætte med medarbejderarrangementer, hvor
aktuelle temaer/udfordringer mm. er på dagsordenen.
Vi har en tradition for at afholde en årlig udflugt for afdelingens medarbejdere. Det vil vi
fortsætte med. På den måde kan vi meget symbolsk takke de frivillige for den enorme
arbejdsindsats, der bliver leveret året igennem.
Der vil i foråret blive udbudt endnu et førstehjælps-kursus i samarbejde med Røde Kors –
denne gang tilrettelagt som et weekend-kursus: en fredag aften og en hel lørdag (i alt 12
lektioner)
3. Ture
Fra sidst i marts til slutningen af oktober er der Maritime Vandringer på programmet. Her vi
Århus-afdelingen deltage med et antal ture. Turene vil være markeret som Maritime
Vandringer i Vandreliv. Sådan er vi en del af det landsdækkende projekt.
Leif Sørensen er begyndt på et kæmpearbejde med at indsamle, registrere og systematisere
gamle ture. Dette arbejde med at opbygge en turdatabase for Århus-afdelingen vil fortsætte
i det kommende bestyrelsesår. Turarkivet ligger i øjeblikket i Dropbox. Muligheden for at

placere arkivet i den nye hjemmesidekonstruktion undersøges. Arkivet er tænkt som et
inspirationssted for turlederne
Afdelingen står i samarbejde med DVL Viborg for Vandretræffet 2018. Vandretræffet
afvikles i Mols Bjerge. Vi deltager både med turledere og med arrangører i øvrigt. Det give
afdelingen erfaringer med større arrangementer – måske til senere brug.
Vi skal sandsynligvis deltage som samarbejdspartnere i Hærvejsvandringen 2019.
Hærvejsvandringen 2017 blev forberedt og gennemført som et samarbejde mellem DVLafdelingerne i Viborg, Kolding, Sønderjylland og Århus.
Vi vil i lokalafdelingen sandsynligvis får brug for flere turledere det kommende år. Det vil
vi tage op som en udfordring i bestyrelsen i den kommende periode. Vi er i forhold til andre
afdelinger underforsynet med turledere set i forhold til antallet af medlemmer.
4. Kommunikation
Den kommende hjemmeside (multisite) vil kræve en omfattende omstilling. Vi skal lære den
at kende, og vi skal lære at bruge den. Det bliver stor opgave, men vi får hjælp fra eksperter
til at komme i gang med projektet. Det kan betyde at nogen af de frivillige skal på kursus.
Kurserne afholdes så vidt muligt lokalt.
Den nye hjemmeside bliver også rammen om vores nyhedsbrev. Der bliver tale om en form
for sammenfletning af det landsdækkende nyhedsbrev og det lokale. Den udfordring tager
bestyrelsen fat på her i foråret.

Mangler der noget?
Pbv.
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