
 

  

 

 

 

 

DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 4.marts 2015 
______________________________________          
 
TID: den 4.marts 2015, kl. 19-22 
Sted: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C 
Tilstede: Henrik Smith-Hansen, Vibeke Jørgensen,  Anne Margrethe Friis, Lone Bossen og 
Niels Bo Rasmussen 
Afbud: Søren-Peter Pedersen, Lisbet Hallum, 
Udmeldt af DVL: Tommy Pedersen 
 

1) Valg af ordstyrer og referent 
          Henrik Smith-Hansen og Lone Bossen 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
          Dagsordenen godkendes efter at vi har slettet og tilføjet et par punkter 
 

3) Generalforsamling 2015 
Det store lokale på 1. sal er reserveret. Vi kan først benytte det fra kl. 19. 
Anne Margrete vil sørge for et lettere traktement og Niels Bo sørger for øl og vand.  
Torben Aastrup bliver ordstyrer på mødet. 
To medlemmer udtræder af bestyrelsen: Tommy Pedersen, der har meldt sig ud af DVL, og 
Lisbet Hallum, der ikke ønsker genvalg. 
Niels Bo genopstiller ikke som suppleant.  
Vi får derfor brug for nye medlemmer, som vil engagere sig i bestyrelsesarbejdet.  



 

  

Vi gennemgår punkter til formandsberetning og fremtidig strategi. Henrik laver oplæg. 
 

4) Opfølgning på medarbejder søndagen 1.3.15 
Der var en generel tilfredshed i bestyrelsen med dagen. 
Vi var glade for det store fremmøde, den gode stemning og de fremmødtes engagement. Der 
fremkom på dagen og efterfølgende forslag til nye tiltag i vores afdeling. 
 
Svend Krügers forslag om at lægge Molsruten-pjecerne, som findes på 3 sprog, ind på vores 
hjemmeside, godkendes af bestyrelsen. Opgaven videregives til websideansvarlig Ivan.  
 
Margaret Clarks udnævnelse til officiel koordinator for turplanlægning bekræftes. 
 
Svend Krüger og Per Lofts anmodning om underskudsgaranti til juleturen 2015 behandles, og 
det besluttes, at bestyrelsen giver en underskudsgaranti på 1500 kr. svarende til halvdelen af 
hyttelejen. Dette har som konsekvens, at der skal være ca. 10 bindende tilmeldinger til turen 
senest 3 måneder, inden turen afvikles, hvilket vi i bestyrelsen finder acceptabelt.  
Efter tilmeldingsfristen vil der selvfølgelig fortsat kunne ske tilmelding til turen, indtil hytten er 
fyldt. 
 

5) Vejledning til nye turledere 
Vejledningen, som tidligere var rundtsendt til bestyrelsen, godkendes. Lone aftaler med Ivan 
(webmaster), hvor og hvordan den skal lægges ind på vores egen hjemmeside. 
 

6) Forslag til Formandsmødet 
Steen Porse har indgivet et skriftligt forslag vedr. på sigt at afvikle Vandreliv som den primære 
annonceringsplatform for vores vandreture. Det fungerer stift med lange deadlines og ingen 
mulighed for ændringer. Et skridt på vejen kunne være at indskrive et forbehold i Vandreliv før 
selve annoncen.  



 

  

Bestyrelsen foreslår, at Henrik tager forslaget med til drøftelse på formandsmødet den 25. april. 
Det er formelt set for sent at sætte flere punkter på til formandsmødet, men da vi i forvejen har 
eet punkt på på mødet, håber vi på tilgivelse. 
 
7) Evt. ingen punkter                                       
 

 

ref. Lone Bossen 


