
Referat af Bestyrelsesmøde i DVL, Århus afdelingen onsdag den 1. november 2017, kl. 19-22.  
Sted: Huset Trøjborg. 
 
Tilstede: Arne Rindom, Henrik Smith-Hansen, Lone Christoffersen, Lone Bossen, Merete Bavngård 
Terkelsen, Vibeke Jørgensen, Inge Thorkild-Hansen og Herluf Dose Christensen.  

Ad pkt.1: Valg af ordstyrer og referent:  

a.       Arne blev ordstyrer og Herluf referent.  
 

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden plus diverse kommentarer:  

a.       Dagsordenen blev godkendt. 
 

Ad pkt. 3: Afdelingen økonomi v. Henrik:  

a.   Afdelingens saldo er pt. på ca. 234.600 kr. Henrik oplyste, at der var udtrukket for 2.200 
kr. obligationer. Arne gjorde opmærksom på et enkelt udestående i forbindelse med 
Hærvejsprojektet. Arne rykker for betaling. Regningen i forbindelse med turen til Lille 
Vildmose blev drøftet, idet beløbet var lidt større end forventet. Det blev besluttet, at 
godkende regningen med den tilføjelse, at vi ved eventuelle fremtidige arrangementer skal 
have et mere detaljeret tilbud.                                                    
  

Ad pkt. 4.: Vedtægtsændring.    
a. Arne har fået en skriftlig tilbagemelding på vores henvendelse fra Christian Lauritzen, 

Vedtægtsudvalget. På baggrund af tilbagemeldingen fra Vedtægtsudvalget blev det 
besluttet, at nedsætte en gruppe bestående af Arne, Lone C. og Herluf.  
Gruppen har fået til opgave at komme med et oplæg til en ny formulering af den 
vedtægtsændring, der blev vedtaget på generalforsamlingen og er godkendt af 
Vedtægtsudvalget. På baggrund af tilbagemeldingen fra Vedtægtsudvalget skal der 
bl.a. arbejdes med både det indholdsmæssige og den sproglige præcision af 
vedtægtsændringerne. Men i samme omgang skal der ses på sammenhængen mellem 
vedtægter og forretningsorden. 

Ad pkt. 5: Brug af formuen.  

a. Fortsættelse af drøftelsen fra sidste bestyrelsesmøde. Drøftelserne blev fortsat, 

men på mødet blev der ikke fastlagt tildelingskriterier ud fra de indkomne forslag. 

Det blev besluttet, at en mindre gruppe gør arbejdet færdigt og kommer med et 

oplæg til bestyrelsen. Gruppen bestående af Merete, Vibeke og Inge skal bl.a. se på 

sammenhængen mellem budgetår og turplanlægningsmøderne. Der arbejdes med 

en idé om at forbrug af midler indlægges i et budget.  

b. Ansøgning om 10.000 kr. til tur fra Ole Bendixen og Lea Christensen. Behandlingen 

af ansøgningen blev udsat til næste møde. 



Ad pkt. 6: Invitation fra Besættelsesmuseet om samarbejde:  

Arne oplyste, at DVL Aarhus har fået en invitation til at deltage i vandringer til historiske 
stede i forbindelse med besættelsen (1940-45). Projektet er endnu kun en idé, men det 
blev besluttet, at Arne tager kontakt til museet med henblik på et møde. 
  

Ad pkt. 7: Maritime Vandringer: forespørgsel om samarbejde på tværs af afdelingerne omkring 

opstarten af temaet. Henvendelse fra Steen Kobberø-Hansen  

Arne oplyste, at henvendelsen bl.a. drejede sig om såkaldte ”åbningsture” der skulle finde 

sted Palmesøndag. Fra DVL Aarhus er det en mulighed at byde ind med en tur på Samsø 

Ad pkt. 8: Hjælp til indtastning af ture: Susanne fra Lunterne vil gerne have hjælp (til selvhjælp) 

til indtastning af to ture. Hvem vil påtage sig det? 

Problematikken omkring indtastning af ture er generel for også nye turledere. Bestyrelsen 

v/Merete sørger for kontakt til nye turledere og turledere, der har brug for hjælp. Herefter 

kontaktes en erfaren turleder, der ved noget om indtastning med henblik på en instruktion. 

Ad pkt. 9: Diverse orientering  

a. Arne oplyste, at der havde været 12 deltagere i førstehjælpskurset. Det vil på et 
tidspunkt blive undersøgt om der er basis for afholdelse af endnu et kursus. På kurset fik 
deltagerne også afprøvet forskelligt materiale. F.eks. plaster til forebyggelse og behandling 
af vabler. Det overvejes om foreningen skal indkøbe til turlederne 
 

Ad pkt. 10: Eventuelt  

a. Arne oplyste, at der var plads til en mere fra bestyrelsen som deltager i landsmødet. 
Der var ikke umiddelbart nogle der havde mulighed for at deltage. 

b. Henrik oplyste, at fredningen af Stjær Stenskov ved Harlev nu var gennemført. Der var 
tale om et ca. 220 ha stort område. Endvidere oplyste Henrik, at Friluftsrådet ville 
protestere mod Naturstyrelsens salg af 16 grunde.     

 

Kageansvarlig til næste møde: Lone Bossen.  


