DVL Aarhus. Bestyrelsesmøde den 12.12.2018
Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53
Tid: 17.00 – 20.00

Referat
0. Ny situation i bestyrelsen
Arne Rindom har i brev til bestyrelsen skrevet, at han trækker sig fra alt bestyrelsesarbejde.
Det betyder, at Lone Christoffersen er konstitueret formand til generalforsamlingen, og at
Leif Sørensen som suppleant indtræder i bestyrelsen, og er konstitueret næstformand til
generalforsamlingen. Ny formand og nyt bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen.
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Lone Christoffersen og referent: Merete Bavngård Terkelsen
2. Godkendelse af dagsorden
Mange punkter på dagsordenen, hvoraf flere kræver tid. Næste bestyrelsesmøde d. 22.
januar udvides med en time, så de punkter, der må udskydes på dagens bestyrelsesmøde,
bliver behandlet næste gang.
3. Afdelingens økonomi / Henrik
Ingen større bevægelser siden sidste bestyrelsesmøde. Udgifterne til julearrangementet
skønnes at ligge på 900-1000 kr. og mange turledere kommer med deres afregninger op til
nytår. Saldoen er 374.000 kr.
4. Den nye hjemmeside: Drøftelse af målsætning og strategi
Udskydes til næste bestyrelsesmøde
5. Retningslinjer for annoncering på hjemmesiden

Udskydes til næste bestyrelsesmøde
6. Nyhedsbreve med mailchimp – se mail fra Camilla Dam
Camilla Dam, kommunikationsmedarbejder i DVL, har sendt mail med besked om at hun
har sat en mailchimp-nyhedsbrev-konto op til afdelingen. Debat om vi i afdelingen er klar til

at udsende regelmæssige nyhedsbreve, og om hvorvidt vi løbende har stof nok til at gøre
nyhedsbrevene interessante, eller om det er bedre, at nyheder på hjemmesiden uddybes med
nyhedsbreve i ”widgets” *) efter behov. Lone Bossen vil gerne stå for denne type af
nyhedsbreve, som indeholder mere baggrundsstof end de egentlige nyheder. Ellers håber vi
et nyt bestyrelsesmedlem, der har lyst til at skrive og redigere nyhedsbrevene i mailchimp,
og på medlemmer, der til den tid indsender gode historier, fotos.
7. Grupperinger af tekst / mail fra Steen Kobberø

Mailen fra Steen Kobberø omhandlede standardteksterne til mandags-, onsdags- og
torsdagsturene.
8. Mailadresser til DVL

De private mailadresser på hjemmesiden erstattes med officielle @dvl.dk-adresser, f.eks.
aarhus.formand@dvl.dk eller aarhus.kasserer@dvl.dk. Mails til disse adresser omdirigeres
herfra.
9. Film om vandring – se mail
Mail fra Lissie Truust, journalist på dk4, som foreslår at lave en film med foreløbigt denne
titel: “En vandretur - også om vinteren”. Det skal være en strækning hvor der fortælles om
ruten og den natur man kommer igennem, samt interviews med deltagere om de
sundhedsmæssige fordele osv. Journalisten vender tilbage med forslag om dato, og Lone C.
kontakter pågældende turleder. Der skal tages hensyn til deltagere på turen, der ikke ønsker
at blive filmet.
10. Turledersituationen hos Lunterne / oplæg v. Merete
Situationen skønnes løst til ud på foråret, og kan evt. klares med turledere, der vil gå ind som
vikarer, men ikke ønsker fast tilknytning. Det sidste kræver dog mere koordinering. Ture i DVLregi skal gennemføres med en turleder.

11. Nye turledere – opfølgning.
Nye turledere: Maiken Knudsen og Preben Simonsen
12. Opdatering af lokale regler: Oplæg v. Vibeke.
Udskydes til næste bestyrelsesmøde
13. Invitation vedr. Trækstien

Naturstyrelsen Søhøjlandet står bag indkaldelse af et Partnerskabsmøde om ”indretning” af
Trækstien fra Silkeborg til Kongensbro. Det første møde er afholdt, og her blev Dansk
Vandrelaug nævnt som mulig deltager i partnerskabet. Lone spørger Steffen om han har lyst
til at deltage – ellers Leif.
14. Hærvejstur 2019: status + ansøgning om udgift til bustransport.
Anna Marie Buur har indsendt ansøgning til bustransport fra Købmandsgården Bindesbølle
til Jelling Station i forbindelse med Vandreturen på Hærvejen i august. Turen udvides med
en dags vandring fra Jelling til Bindesbølle, som arrangeres sammen med Viborg og
Kolding afdelingerne. Bestyrelsen bevilliger en tredjedel af det ansøgte beløb på 1925 kr.
Begrundelse: Ansøgningen falder inden for de kriterier, hvorefter Århusafdelingen kan
dække visse udgifter i forbindelse med en vandretur: dels det historiske element, dels at
turen kun kan gennemføres med bustransport. Derimod er det problematisk med
målgruppen, idet midlerne i Århusafdelingen fortrinsvis tænkes at skulle tilgodese
medlemmer af egen afdeling. Forventeligt vil der være deltagere fra hele landet på
Hærvejsturen.
Derfor bevilger bestyrelsen 1/3 af udgiften til bustransport, 642 kr.

15. Siden sidst
a. Julearrangement:
Vellykket. Der var omkring 30 deltagere
b. Status: Foredragsarrangementerne
Der er begyndt at komme tilmeldinger til foredraget d. 5. februar.
c. Status: Arrangement for nye medlemmer
OK. Lokale er booket
d. Henriks kontakt til Søren Peter
Søren-Peter har opbevaret en del af afdelingens materialer i sin kælder, herunder
afdelingens fane, som han ikke ønsker at gemme på længere. Henrik henter tingene
til genbrug m.m.
16. Årshjulet.
a. Generalforsamling 19.3.2019 (annonce, vedtægter, valg, forplejning)
Annoncen kommer i næste VandreLiv, regnskabet lægges på hjemmesiden senest 14
dage før. Herluf har udarbejdet forslag til vedtægter.
17. Kommende opgaver:
a. Medarbejderdagen den 6.4. Emner.
Punktet behandles på næste bestyrelsesmøder

b. Diskussion af strategi.
18. Orientering
a. Stenhus ved Hørhavegården.
Foreningen for Bykultur vil søge midler til bevaring af Stenhuset (modsat
Hørhavegården) så det kan bruges til almennyttige aktiviteter, og har spurgt om
afdelingen kunne være interesseret i at bruge huset. Lone C. har sagt ja til, at DVL
gerne vil bruge stedet som frokoststed.
b. Henvendelse fra Beder skole om tur for udskolingselever 15.3.
Eleverne arbejder med et tema om bæredygtighed, og formålet med turen er at
opleve vandring som alternativ til charterture. Lone C. foreslår læreren at kontakte
Natur Retur i stedet.
c. Turledervejledningen: realitetstjek og – hvis nødvendigt revision i forhold til DVL’s
frivilligstrategi, jfr. landsmøde i nov. 18 / oplæg ved Merete 22.1.19
På næste bestyrelsesmøde
19. Næste møde: den 22. 1. 2019 kl. 17 – 21.
20. Eventuelt.

*) Iflg. Den danske Ordbog er en widget en ”applikation der ved hjælp af et smart designet grafisk
ikon tilføjer et nemt aktiveret program til en brugergrænseflade ”
(Oprindelse kendt fra 1994 fra engelsk widget med samme betydning, oprindelig 'dims' )
Citat: En widget er beregnet til at udføre de små, ofte trivielle opgaver som at agere lommeregner,
finde dagens børskurser, præsentere aftenens tv-programmer eller morgendagens vejr (Pol2005).

