
 1 

Aarhus, d. 7. november 2013 

 

Dansk Vandrelaug Aarhus afdeling. 

Referat af bestyrelsesmøde. 

 

Tid: Tirsdag d. 5. november kl. 19.00. 

Sted: Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C.  

 

Deltagere: 

Alle medlemmer af bestyrelsen: Henrik Smith-Hansen, Lisbet Hallum, Kirsten Hermann, Vibeke 

Jørgensen, Søren-Peter Pedersen og Tommy Pedersen. 

Desuden suppleanterne: Lone Bossen og Niels Bo Rasmussen. 

 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

 

 Lisbet og Kirsten blev valgt. 

 

2.  Godkendelse af dagsorden.  

 

 Godkendt med tilføjelse af punkt 9a. 

 

3.  Opfølgning fra sidste møde. 

 

 Det påtænkte samarbejde med Ældresagen er aflyst, da Ældresagen gerne vil lave 

deres egne ture. 

 

4.  Økonomi v/Søren-Peter. 

 

 Der er dags dato et underskud på 3.000 kr., som forventes at stige til 4.000 kr. ved 

årets slutning. Næste år forventes en stigning i indtægterne på ca. 10.000 kr. når/hvis 

de nye fordelingsregler fra landsforeningen vedtages. 

 

5.  Budget for Pinseturen til godkendelse. 

 

 Lone ønskede en diskussion af turlederes rejseudgifter. Søren-Peter oplyste, at 

flerdages ture økonomisk skal hvile i sig selv, således at turlederes rejseudgifter indgår 

i deltagerbetalingen. Turledere betaler selv for kost og overnatning. 

 Budgettet blev godkendt med tilføjelse af beløb til medturleders rejseudgift. 

 

6.  Regler for tilskud til turlederes deltagelse i kurser. 

 

 Vi følger reglerne fra ”Lokale regler for Dansk Vandrelaug, Aarhus afdeling, 4. udg. 

den 20. februar 2012” 

 Disse regler tages op til revision ved et særskilt bestyrelsesmøde tirsdag d. 4/2 kl. 19, 

2014. Skrivegruppen, Henrik, Kirsten og Lone, holder møde hos Lone mandag d. 20/1 

kl. 10, 2014.  

 

7.  Gavecirkulære v/Lisbet og Vibeke. Blev udleveret sidste gang. 

 

 Vi enedes om at afskaffe en stor del af gaverne og til gengæld holde en 

medarbejderaften. Lisbet og Vibeke finpudser et detaljeret forslag. 
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8.  Afdelingens medlemsskare som socialt netværk v/Lone. 

 

 Muligheden for, som en del af vores hjemmeside, at oprette et forum for 

kommunikation medlemmerne imellem blev diskuteret. Til trods for mange fordele 

blev der også udtrykt betænkelighed ved den gråzone der eventuelt kunne opstå 

mellem ture arrangeret af foreningen og private ture arrangeret via et sådant forum. 

Det besluttedes, at vi for nuværende ikke ville gå videre med muligheden.  

 

9.  Lokalfolderen, skal den udgå? 

 

 Lokalfolderen fortsættes til og med april og stoppes derefter. Dette varsles i 

lokalfolderen. 

 

9a. Afdelingens hjemmeside.  

 

 Sten Porse ønsker at fratræde som web-master efter næste ordinære generalforsamling. 

Henrik beder Sten om at lave en jobbeskrivelse. 

 

10. Fod på Danmark. 

 

 Henrik fortalte om et fællesarrangement for de midtjyske afdelinger ved ”De små fisk” 

i Silkeborgområdet med vandring efterfulgt af kaffe og kage.  

 Alle ture og andre arrangementer i forbindelse med ”Fod på Danmark” kan ses på 

DVL’s hjemmeside. 

 

11. Landsmødet 2013. 

 

 Afdelingstilskuddet, som forventes vedtaget på landsmødet, bliver i så fald på 54 kr. pr 

aktivitet. 

 DVL’s blad ”Fritidsliv” får nyt navn nemlig ”Vandreliv”, som foreslået af bl. a. Bo. 

  

12. Bordet rundt, herunder Friluftsrådet v/Henrik og Tommy. 

 

 Intet til dette punkt. 

 

13. Aftale om næste møde. 

 

 Udover de særskilte møder beskrevet i punkt 6 aftaltes møde i Carl Blochs Gade 28 

Aarhus C, tirsdag den 25. februar kl. 19. 

 

14. Eventuelt. 

 

 Det besluttedes at fastholde Carl Blochs Gade 28 som mødested. 

 Kirsten oplyste, at hun ikke genopstiller til Aarhus afdelingens bestyrelse, da hun 

synes, der skal yngre kræfter til, og hun gerne vil koncentrere sig om arbejdet som 

turleder. 

 

 

 


