
 

  

DVL Aarhus afdeling 

Referat fra bestyrelsesmøde den 2.11.2016 

 

Sted: Frivillighuset – lokale 1 

Tid: 19.00 – 22.00. 

Tilstede: Arne Rindom, Jens Buur, Lone Christoffersen, Henrik Smith-Hansen, Herluf Dose    

               Christensen, lone Bossen, Vibeke Jørgensen og Inge Thorkild-Hansen 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Arne Rindom og Lone Bossen 

2. Godkendelse af dagsorden 

Den justerede dagsorden godkendes. Inge har et punkt under evt. 

3. Afdelingens økonomi v. Henrik  

Økonomien balancerer med et mindre driftsunderskud. 

4. Orientering kort 

a. Skab i Frivillighuset  

Vi afventer nøgler til huset på Kirkegaardsvej og til vores skab. 

b. Røde Kors kursus: tilmeldinger – status 

Der er 6 tilmeldte til kurset p.t. Arrangørerne ønsker, at der som minimum skal være 10 

deltagere. Derfor aflyses kurset denne gang, og vi må tale med turlederne om, hvorfor 

interessen svigter. 

c. Hærvejsvandring august 2017: Århus afdelingens bidrag. 

Jens og Anna Marie Buur og Margareth Clark har meldt sig som turledere. Koordinering af 

tilmeldte turledere klarer Ole Schelde. 

d. Indvielse af Mols Bjerge-stien. 

Den 15. oktober blev den nye Mols Bjerge Sti indviet. Arne holdt tale og overrakte et 

certificat, som dokumenterer, at den nye sti er en kvalitetsvandresti. 

e. Landsmødet den 12.11.2016 

Henrik, Vibeke, Arne og Lone deltager. 

ARNE OPSTILLER TIL STYRELSEN. 



 

  

f. Julefrokost for brugere af Frivillighuset. /bilag 1. 

Arne og Jens deltager. 

g. Dato for generalforsamling. 

Generalforsamling afholdes den 14. marts 2017. 

5. Bestyrelseskurset - hvad tog vi med os derfra og hvordan får vi det i spil? Diskussion 

og planlægning. Ser vi indsats- og justeringsområder?  / bilag 2 og 3 

Alle, som havde deltaget på kurset, syntes, det havde været både berigende, lærerigt og 

inspirerende. Vi er glade for, at vi deltog i kurset samtidigt, så vi nu har et fælles afsæt. 

Vi ønsker at arbejde videre i to spor, dels mod “ledelse af frivillige”, hvor vi vil afvente et 

udspil fra DVLs kursus afdeling, Ole Bertelsen, og dels i sporet om det strategiske arbejde 

for bestyrelsen, hvor vi vil tage afsæt i forsommerens “ service eftersyn” med redskaberne 

fra bestyrelseskurset. Herluf og Arne vil komme med et oplæg til næste B-møde. 

6. Repræsentanter til de lokale afdelinger i Friluftsrådet.  Jf. referat fra sidste best.møde. 

Hvilke procedurer gælder? 

Anna Marie Buur og Inge er indtrådt i Friluftsrådet. Anna Marie som suppleant fra kreds 8, 

og Inge som observatør fra kreds 5.  

7. Hvad anser vi for kvalitativt bestyrelsesarbejde med afsæt i 

spørgeskemaundersøgelsen?  (Lone B.)  

Lone ønskede under afviklingen af spørgeskemaundersøgelsen at blive orienteret om 

undersøgelsens iværksættelse, afslutning og indhold. Lone ønsker også, at der er en 

principiel stillingtagen til, at det bør være normal procedure at orientere bestyrelsen, når 

skriftligt materiale udsendes herfra.                                                                                                                            

Punktet tages op igen næste gang.  

8. Hvem om nogen overhovedet fører tilsyn med det, som vi annoncerer/eller mangler at 

annoncere i bladet, herunder især torsdagsvandringerne? (Lone B.) 

Uafklaret. Denne gang vil Lone tage kontakt til Pouli og måske videre til Ivan. 

9. Turledersituationen. Mangler vi turledere til turene i weekenden? På 

planlægningsmødet den 20/9 var der mange ”tomme” weekender – især i 

vinterperioden.  

På baggrund af det relativt få-talligefremmøde af turledere på sidste planlægningsmøde, må 

vi spørge os selv, om tiden er inde til at ændre lidt på planlægningsmøderne. Kan vi gøre 

noget som i højere grad tiltrækker og lokker både nye og gamle turledere til mødet. Måske 

nogen har ideer til nyt indhold og form?? 



 

  

10. Nyhedsbrev via Mailchimp. Vi nærmer os opstart. Drøftelse af indhold, form, 

udgivelseshyppighed mm. 

Projektet er gået lidt i stå, da ”vores konsulent” har svigtet os. Vi ser os nu om efter en ny, 

og kan muligvis få enten Steen eller Vagn Ohlsen til at hjælpe os. Ellers fortsætter vi selv 

med at forsøge os frem – måske det lykkes. 

11. Evt. 

Inge sysler med et projekt om at betale en Hjemløs for en byvandring i ”de hjemløses by”. 

Der er en generel stemning for at gå videre med projektet. Inge skal undersøge den konkrete 

pris og dernæst sende ansøgning til formanden. 

 

NÆSTE MØDE: tirsdag den 6. dec. 2016 

Kaffe ansvarlig: hvem vil??  


