
Formandens beretning for 2014/2015. 

 

Afdelingen havde 735 medlemmer ultimo 2014, en fremgang på 66  medlemmer. Landsforeningen 

har haft en stor fremgang i 2014 pga. kampagnen Fod på Danmark, og det var muligt at købe et 

billig medlemskab i foreningen. 

 

Vi i bestyrelsen har brugt meget tid på på Fod på Danmark. Både til eksterne og interne møder for 

at få sendt vores budskab ud til så mange som muligt via pressen. Da kampagnen løb i august 

måned i Århus, måtte vi bruge noget af vores tid i sommerperioden. Vi fik en 2-siders omtale af den 

første tur i den lokale avis. Det virkede, der kom ca. 60 og mere end halvdelen var ikke-

medlemmer. Til de øvrige ture var der mere normal tilslutning til turene. 

På vandrerne dag havde Århus afdelingen tilbudt to vandreture. En kort tur ved Moesgård med Bo, 

hvor 60 deltog, og en lang tur i Mols Bjerge med Lone, hvor der var 40deltagere. 

  

I foråret startede i Lunterne, som stadig går om mandagen med en lille gruppe på 4-7 deltagere. 

 

Unge-gruppen har vi nedlagt, der har ikke været aktiviteter i gruppen i flere år, men bestyrelsen vil 

gerne starte den op igen. 

 

Vi har også i bestyrelsen arbejdet med at få de lokale regler tilpasset forholdene i dag. 

 

Vi arrangerede en medarbejderdag i 2014 med en gåtur i Risskov og til havnen og afsluttende med 

en frokost på 6. Frederiks Kro. Desuden havde vi et arbejdsmøde d. 1. marts i år, hvor vi 

orienterede og drøftede nye og aktuelle emner som var relevante for vores turledere. Jeg tror, det er 

vigtigt, at vi holder disse møder med vores medarbejder, så vi står som en stærk enhed i afdelingen. 

 

I samarbejde  med vores web-master Ivan diskuterer vi løbende anvendelsen og udbygningen af 

vores hjemmeside. 

 

Til de ordinære opgaver i bestyrelsenhører også deltagelse i landsmøde, regionsmøde, 

formandsmøde og i år et heldags undervisnings seminar for at kunne afvikle Fod på Danmark. 

 

Afdelingen har været med til Naturens Dag ved Ørnereden, et arrangement som Friluftsrådet står 

for. 

 

Henrik                          


