
Formandens beretning ved generalforsamlingen i DVL Århus den 
14/3 – 2017 

 

1. medlemssituation  

I perioden mellem de to generalforsamlinger har der været en del udmeldelser og en del 

indmeldelser. Ultimo 2016 havde afdelingen 758 medlemmer. Pr. 1.3 har vi  689 

medlemmer. Det ”drastiske” fald dækker over det forhold, at medlemskab skal fornyes 

pr. 1. januar. Manglende betalinger betyder, at man ikke længere figurerer som medlem 

af DVL. Billedet er vist det samme som. Der kommer hele tiden nye til. Siden sidste 

generalforsamling er der registreret 142 nye indmeldelser. Tallet kan dække over, at 

udmeldte er vendt tilbage, men bag tallet optræder også nye medlemmer. Og det giver en 

udfordring, som vi ikke har taget op endnu. Mere herom under afdelingens fremtidige 

strategi 

2. afdelingsøkonomi 

Vedtægtsændring forberedes 
 
I bestyrelsen har vi de sidste par måneder forberedt forslag til vedtægtsændringer. Disse 

vil blive lagt frem til afstemning på generalforsamlingen. Baggrunden er, at vi har en 

større passiv kapital stående – dels i kontanter, dels bundet i obligationer. Afkastet er så 

godt som fraværende..  Bestyrelsen ønsker, at denne kapital skal komme afdelingens 

aktiviteter til gode. Vi har derfor som mål at reducere kapitalen over en 10 årig periode 

således at ca. en tiendedel hvert år sættes i spil til gavn for afdelingens medlemmer, 

herunder også de frivillige.  Vi vil sikre en minimumskapital på 80.000 kr.  Derfor 

fremlægger bestyrelsen i dag et forslag til vedtægtsændring, således at vi kan komme 

videre med at realisere denne intention. 

3. lokaler  

Afdelingen flytter fra Folkestedet til Huset Trøjborg 

Indtil foråret 2016 anvendte afdelingen Folkestedet til de fleste møder. Til nogle af vores 

arrangementer (som julearrangement, generalforsamling og lign.) fungerede ordningen 

udmærket. Men til bestyrelsesmøder kneb det med pladsen og med arbejdsroen. Vi fik 

ofte tildelt lokaler, der var i underkanten rent størrelsesmæssigt og som lå lige ved siden 

af danse- og musikarrangementer. Støjen herfra har været generende.  

 

I foråret 2016 var vi så heldige at få plads på det nye frivilligcenter på Trøjborg (Huset 

Trøjborg). Stort set alle vores arrangementer har siden været afholdt her. Det har fungeret 

fint og vi er blevet vældig godt modtaget. Også regionale møder har været afholdt her. 

Ved aftenmøder fra mandag til fredag har det endda været muligt at bestille forplejning 



fra stedet. Og som et plus for mange: der er fri parkering efter klokken 15 på hverdage og 

hele dagen i weekenden. 

4. bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har været i arbejdstøjet. Der er blevet afholdt 9 ordinære bestyrelsesmøder 

siden sidste generalforsamling. 

 

Derudover har vi afholdt et heldagsseminar i bestyrelsen, hvor emnet var udviklingen af 

lokalafdelingen med fokus på afdelingens ture, turledersituationen, medlemspleje, 

kontakt til medlemmerne samt samarbejde med eksterne partnere. 

 

Vi har måttet sande, at udvikling tager tid. Vi arbejder fortsat med disse emner. 

Bestyrelseskursus 

Næsten hele bestyrelsen har været på kursus i bestyrelsesarbejde i november. Her fik vi 

en masse input til vort fortsatte arbejde. Vi har meldt tilbage til kursusudvalget, at det 

giver mere, hvis alle deltager på en gang frem for at man sender en afsted. Det rykker 

mere, når alle har det samme input i bagagen. Derfor har bestyrelsen over for 

kursusudvalget anbefalet dette som en model for bestyrelseskursus fremover. Det er der 

blevet lyttet til. Foreløbig har det lokalt ført til en prioritering af indsatsområder som 

”ledelse af frivillige” og ”den strategiske udvikling af Århus afdelingen” 

Landsmøde og formandsmøde 

Bestyrelsen har været repræsenteret ved formandsmødet foråret 2016 og ved landsmødet 

i november 2016. Afdelingsformanden blev valgt til styrelsen på landsmødet og har siden 

deltaget i en række møder her. 

 

Hjemmeside 
Webmaster og formand har deltaget i et kursus om Joomla. Baggrunden er , at DVL på 

landsplan er i færd med at skabe betingelserne for et mere integreret hjemmesidesystem. 

Dette kræver fælles platform rent teknisk. En del af vore søsterafdelinger er allerede nu i 

gang med at sadle om til Joomla som platform. Vi er stadig i en overvejelsesfase, for det 

er ikke sikkert, at Joomla vil blive den fælles platform, når det nye landsdækkende 

system realiseres i 2018/19 

Nyhedsbrev på vej 

I foråret deltog sekretær og webmaster i et kursus om medlemskommunikation med 

Mailchimp som medie for nyhedsbreve. 

 

Vi er på vej med et nyhedsbrev. Det har taget sin tid at forberede det rent tekniske. En 

konsulent løb af gårde, just som vi troede, at nu ville der ske noget. Siden er vi kommet 

videre med assistance udefra. Inden påske vil nyhedsbrevet se dagens lys. 

5. medarbejdere/turledere 



Vores initiativer over for turlederne/medarbejderne har vi ikke været helt heldige med.  I 

efteråret var vi nødt til at aflyse en planlagt medarbejderdag på grund af for få 

tilmeldinger. Men vi giver ikke op, så de er allerede planer om en medarbejderdag her i 

foråret.  

 

Vi har i bestyrelsen ligeledes måttet aflyse et planlagt kursus i førstehjælp med Røde 

Kors som kursusholder. Igen for få tilmeldte. Dette kursus vil blive slået op igen og vi 

sikrer dets gennemførelse.  

 

Derimod har vi været rigtig heldige med medarbejderudflugten, der i august gik til 

Mariager. Her blev vi guidet fint rundt i det omkringliggende bakkelandskab. Den 

stedkendte guide var Anna Margrete Friis. Turen omfattede også besøg på Saltsyderiet på 

Mariager Havn. Turen var fuld af udfordringer, idet spisestedet, hvor frokosten var bestilt 

flere måneder i forvejen, var gået konkurs et par dage før turen. Der blev udvist 

krisemanagement: der blev fundet en lokal løsning og med blot en halv times forsinkelser 

kunne alle sætte sig til bords og indtage et Stjerneskud.  

 

Der ydes et stort arbejde på turene. Turlederne yder en  kæmpe indsats til glæde for de 

mange turdeltagere.  De enkelte hold fungerer på eget initiativ og turene bliver afviklet 

uden aflysninger. Det tyder på godt teamwork.  

 

Torsdagsturene har ændret organisering, idet Jens Marius standsede som turleder 

omkring 1. marts 2016. I stedet er kommet et team på 8 turledere, der forsøger at bære 

dele af traditionen videre. Men en tradition kan ikke bare videreføres slavisk. Der skal 

eksperimenteres. Og det er der også blevet med hensyn til turlængde og annoncering af 

ture via hjemmeside. Brud på tradition fører også protester med sig. I efteråret fik 

bestyrelsen foretaget en spørgeskemaundersøgelse. Denne viste i store træk tilfredshed 

med den nye situation – bortset enkelte indvendinger mod en øget hastighed på turene. 

Status er nu: tilfredshed med turene. Og accept af, at forandring også kræver 

eksperimenter. 

Lunterne er blevet en fast tradition om mandagen. Gruppens størrelse vokser. I efteråret 

arrangerede Lunterne deres egen tur til Tunø med god deltagelse. 

 

6. samarbejde eksternt  

Teknik og miljø, Århus Kommune 

Foråret 2016 blev vi kontaktet af Teknik og Miljø fra Århus Kommune ved Susanne 

Dyrlund Nielsen. Vi har haft to møder i god stemning. Udgangspunktet var drøftelse af 

E1 Vandrevejen, der mangler skiltning gennem Århus fra Carl Blochsgade til Den 

Permanente. Andre temaer kom på banen og det blev besluttet at holde endnu et møde i 

efteråret, hvori også deltog landsformanden. Fokus blev her lagt på ’kvalitetsstier’. Mødet 

endte med tilkendegivelse af at man fra Miljø og Tekniks side var interesseret i at gå 

videre ad denne vej i samarbejde med Århus DVL. 

  



Hærvejsvandring sommer 17 

Sammen med afdelingerne i Viborg, Kolding og Sønderjylland er Århus afdelingen 

medarrangør af en 14 dages Hærvejsmarch  fra Viborg til grænsen med overnatning på 

herbergerne. Fra Århus deltager Jens Erik Buur, Anna Marie Buur og Margaret Clark 

som turledere og medhjælpere. Der er allerede tilstrækkeligt med tilmeldinger til at turen 

kan gennemføres. 

Tur til Lüneburg Heide sm Silkeborg afd. 

Afdelingen har gennem Jens Erik Buur været medarrangør af en weekendtur til 

Lüneburger Heide. Samarbejdspartner var DVL Viborg. 

Eurorando. 

Eurorando blev ikke helt som håbet. Det store busprojekt måtte aflyses pga manglende 

tilslutning.  Men forud for aflysningen blev der investeret en del energi i at få projektet 

sat i søen. Århus-afdelingens turbidrag  -  en vandretur i Nationalpark Mols – blev 

imidlertid gennemført med fin tilslutning (også med deltagelse af gæster) 

Friluftsrådet.  

I mange år har afdelingen en repræsentant i Friluftsrådet kreds 8, Aarhus Bugt ved 

Henrik Smith-Hansen. Kredsen omfatter Aarhus, Odder og Samsø Kommune. Som ny 

suppleant har vi valgt Anne Marie Buur i kredsen. 

 

Desuden har vi valgt Inge Torkild Hansen i kreds 5 som observatør, kredsen omfatter 

Faurskov, Randers, Nord- og Syddjurs kommune. 

Annoncering 

Til hver eneste mandagstur får vi en omtale i Århus Onsdag indsendt af Anne Margrethe 

Friis. Det er en god reklame for afdelingen. 

 

7. afslutning 

Bestyrelsen kan se tilbage på et år fyldt med udfordringer. Mange opgaver er blevet løftet 

og løst. Men vi har også måttet sande, at ting tager tid. Det betyder, at vi også allerede nu 

har opgaver og udfordringer, der venter på bestyrelsens arbejde i den næste 

bestyrelsesperiode.  Og det er jo ikke så dårligt endda. 

 

Arne  Rindom 


