Referat af Bestyrelsesmøde i DVL, Århus afdelingen ti. 12. sept. 2018.
Sted: Huset Trøjborg.
Tilstede: Arne Rindom, Henrik Smith-Hansen, Lone Christoffersen, Lone Bossen, Herluf Dose
Christensen, Leif Sørensen, Merete Bavngård Terkelsen og Vibeke Jørgensen.

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent:
Arne valgt som ordstyrer, Vibeke er referent.
Ad 2: Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt med tilføjelser.
Ad 3: Afdelingens økonomi v. Henrik:
Henrik gennemgår afdelingens økonomi. Afdelingens formue er nu på ca. 392.500 kr., hvilket er
en forøgelse på ca. 56.500 kr. Forøgelsen skyldes bl.a. det øgede afdelingstilskud. Afdelingen har
brugt omkring 6.500 kr. på nye aktiviteter i løbet af 2018.
Ad 4: Årshjulet:
a. Udflugt for frivillige. Status ved Lone C og Vibeke: Der er indkommet 29 tilmeldinger til
turen den 29. september til Strandingsmuseet i Thorsminde.
b. Planlægningsmøde: Næste planlægningsmøde holdes fredag 2. november kl. 19-21 i Huset
Trøjborg, lokale 1.4. Bestyrelsen byder ind med ordstyrerfunktion og diverse orientering og
sikrer, at forårets ”organisatorisk givne” datoer kommer med i turplanlægningskalenderen.
Det drejer sig om frivillig-arbejdsdag, årets første planlægningsmøde, generalforsamling og
kløverstivandring. Bestyrelsen vil derudover forsøge at gøre status over de økonomiske
midler, som afdelingen har brugt på nye aktiviteter i 2018 mhp. at evaluere, hvad der er
kommet ud af de ekstra penge. Endelig ønskes en evaluering af det nye turindtastningssystem.
Ad 5: Vandrernes Dag den 16. september: Pressemeddelelse? Status.
Afdelingen når ikke at lave pressemeddelelse om Vandrernes Dag i år. Aftalt at Lone B. lægger
opgaven ”pressemeddelelse” ind i afdelingens årshjul.
Ad 6: Turledersituationen - den generelle situation og udvikling: Hvordan håndterer vi
udfordringen?
Vi må forvente en vis afgang blandt turledere i de kommende år. Bestyrelsen har derfor startet en
drøftelse af, hvordan vi bedst håndterer denne udfordring. I første omgang har vi i bestyrelsen
haft en intern brainstorm på ideer: skal vi evt. kun gå ture hver anden uge, skal vi finde nye
turformer, skal vi lære af ”Lunterne”? Osv.
Indtil videre er vores drøftelse mundet ud i følgende beslutninger:

Arne skriver en tekst til afdelingens hjemmeside, hvor han redegør for afdelingens påtrængende
behov for nye turledere.
Bestyrelsen vil overveje at deltage i DVL’s nye bestyrelseskursus om rekruttering og fastholdelse af
frivillige.
Ad 6a: Frivillig- arbejdsdag i foråret 2019 – hvornår og om hvad?
Næste frivillig-arbejdsdag bliver lørdag 6. april 2019 kl. 11-15.
Emner:
Hvordan kan vi skabe ny udvikling i vores afdeling og udvikle på vores ture?
Orientering om kommende foredragsarrangementer.
Ad 7: Den nye turdatabase og hjemmeside v. Leif.
Leif orienterer: Den nye turdatabase er ved at være indarbejdet. Det går godt med både at oprette
og indkode turene. Vejledning i tur-indtastning kan findes på hjemmesiden eller fås fra Leif. Vi er
godt tilfredse med vores nye, lokale hjemmeside og planlægger at invitere Ivan til vores næste
bestyrelsesmøde den 10. oktober, så vi kan høre om hans ideer og erfaringer med hjemmesiden.
Ad 8: Julearrangement.
Der er booket lokale til julearrangement tirsdag den 11. december i Huset Trøjborg.
Arrangementet afholdes, forudsat nogen melder sig som arrangør.
Ad 9: Regionsmøde den 15. september.
Arne og Lone C. deltager. Følgende dagsordenpunkter drøftet:
a. Hærvejen - går vi med som medarrangører: Vi vil principielt gerne være med i projektet.
Arne og Lone C. vurderer i forhold til ressourcer.
b. Frivilligstrategi: Vi afventer Styrelsens udspil.
c. Temaer – hvor tit? Vi går grundlæggende ind for, at der kun skal være tema-vandringer
(som f.eks. ”Maritime vandringer”) hvert andet år.
d. DVL’s 90 års fødselsdag: DVL fylder 90 år den 18. maj 2020.
Ad 10: Nye tiltag.
a. Nyhedsbreve – hvornår? Punktet udskydes indtil videre.
b. Nye medlemmer – invitation til møde? (hvem, hvad og hvornår): Besluttet at Arne laver
udkast til et velkomstbrev til nye medlemmer. Derudover besluttet at vi holder et
velkomstarrangement for nye medlemmer indmeldt i 2018. Arrangementet afholdes i
første del af 2019 og tænkes at skulle indeholde gåtur, oplysning, socialt samvær og
kaffe/kage på Skovmøllen.

Ad 11: Orientering v. Arne.
a. Formandsmødet i Odense den 1. september: Mødet drøftede bl.a. DVL’s frivilligstrategi:
organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige.
b. Førstehjælpskursus aflyst pga manglende tilmelding.
Ad 12: Næste bestyrelsesmøde:
Næste møde bliver 10. oktober kl. 17-20 i Huset Trøjborg.
Ad 13: EVT.
Ingen punkter.

Referat 17.09.2018
Vibeke.

