
 

  

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 10.10.2018 

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53 

Tid: 17.00 – 20.00 

Lokale: 2 

Afbud: Merete Bavngård Terkelsen 

 

 

 

Dagsorden.  

       0. Formandens ord – Arne Rindom ønsker at holde 3 mdrs. orlov fra alt DVL arbejde. 

1. Valg af ordstyrer og referent – Arne Rindom og Lone Bossen 

2. Godkendelse af dagsorden – godkendes 

3. Den nye hjemmeside. Gennemgang ved Ivan Steensgaard.  Husk projektor. 

Ivan gennemgår den nye hjemmeside og de tanker og givne vilkår, der er baggrund for 

hjemmesidens nuværende udseende. Både funktionalitet og den givne logik kalder på en ny 

orden og systematik på hjemmesiden. Ivan præsenterer et par emner, som vi i bestyrelsen 

bør overveje til et fremtidigt brug. Bl.a. hvordan der kan skelnes mellem “nyheder” og 

“meddelelser”. 

Der er i bestyrelsen generel tilfredshed med den nye hjemmesides både udseende og 

funktionalitet. 

4. Afdelingens økonomi. v Henrik 

Henrik har fremsendt et overblik over 2018`s samlede udgifter indtil dato. Og afdelingens 

økonomi balancerer pænt med overskud. 

5. Siden sidst 

a. Medarbejderudflugt – generel tilfredshed med hele arrangementet. Bekymringen om 

den lange bustur var lidt for meget, viste sig slet ikke at være et problem. 

Vi beslutter fremover at lave en lille “rapport” for hvert afviklet medlems-, 

medarbejderarrangement, som afvikles udenfor huset. Rapporterne vil få sin egen mappe i 

Dropboxen, og skal indeholde programmet, kontaktoplysninger (bus, restaurant, guide 

etc.) , priser og en ultrakort evaluering. 

b. Regionsmøde -  Lone C og Arne deltog og refererer derfra. 



 

  

c. Vandrernes dag – God tilslutning 28 deltagere på den korte tur og 22 på den lange. 

d. Planlægningsmøde dato mm.- Lone C deltager som bestyrelsesrepræsentant og sørger 

for, at organisatoriske møder og arrangementer kommer med i 

planlægningskalenderen. Desuden deltager Leif, som vil diskutere de første 

erfaringer med den nye turdatabase. 

6. Landsmødet den 10. november 2018 

Anne Marie Buur, Vibeke Jørgensen, Lone Christoffersen, Merete Bavngård og Henrik 

Smith-Hansen deltager. 

7. Julearrangement tirsdag den 11. dec.  

En lille gruppe på 4 medlemmer har meldt sig som arrangører. 

8. Årshjulet  

            Annoncering af Generalforsamling den 19. marts 2019, skal indsendes senest den 25. nov. 

Samtidigt skal der tages kontakt direkte til sekretariatet. Og Ivan skal kontaktes mhp.at blive 

ordstyrer. 

9. Turledersituationen 

Arne har lavet et udkast til et opråb til hjemmesiden. Det tilrettes og godkendes. 

10. Hærvejen 2019 forslag fra Viborg/Århus  

Viborg tager igen teten, vi slutter trop og både Anne Marie og Margaret har meldt sig som 

turledere. 

11. Nye tiltag 

Arne har lavet et udkast til et velkomstbrev til nye medlemmer. Det diskuteres og inspireres 

og godkendes. 

Der planlægges et arrangement for de nye medlemmer, Lone og Vibeke er tovholdere. 

12. Orientering 

Herluf orienterede om, at man på en vandretur omkring Horsens, var stødt på er blokade 

med store sten og pigtråd af en velkendt sti. Herluf vil tage kontakt til den lokale DVL 

afdeling for at høre, om de kender til det problem. 

Lone C orienterede om et brev fra styrelsen om godkendelse af vores nye regler – på trods. 

“På trods” af et forhold, vi ikke umiddelbart forstod, men som skal granskes nøjere. 

Orientering fra Nordea Fonden om, at der nu kan søges om midler til projekter, der 

understøtter og fremmer sundhed og motion mm. Vi har hverken ideer eller umiddelbart 



 

  

behov. 

13. Næste møde – den 14. nov. 2018 kl. 17-20. 

14. Eventuelt – hvem vil tage hånd om forplejningen, så vi ikke skal bruge mødetid på det ??? 

 

 

ref. 

Lone Bossen 

 

 

 

 

 

 

PUNKTER TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

• opdatering af Lokale regler og ”Til Turlederen” 

• svar på lokalebooking i 2019 

 


