
 

  

 

 

 

 

 

DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 10. marts 2016 
______________________________________          
 
TID: den 10. marts kl. 19-21 
 
Sted: Stadion Allé 11 1. th. Aarhus C, Vibeke Jørgensen 
 
Tilstede: Henrik Smith-Hansen,  Lone Bossen, Vibeke Jørgensen, Arne Rindom, Lone 
Christoffersen og Anne Margrethe Friis. 
 
Afbud: Inge Torkild-Hansen, Jens Buur og Søren-Peter Pedersen. 
 

 

1) Valg af ordstyrer 
Henrik Smith-Hansen 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes efter omdøbning af punkt 8 til ”Nyt fra Formanden”.  
 

3) Afdelingsmødet den 15. marts, herunder regnskabet 

 Torben Aastrup er udpeget til ordstyrer på mødet. 

 Formandsberetningen kommenteres, uddybes og godkendes. 

 ”Fremtidig Strategi” kommenteres, uddybes og godkendes. 

 Formanden fremlægger det reviderede regnskab (kassereren er syg). Det diskuteres 
hvorvidt regnskabet skal lægges ind på vores egen hjemmeside, som er en offentligt 
tilgængelig informationsplatform. Henrik vil spørge sig for i sekretariatet. 

 

4) Seminar om medlemskommunikation 
Steen Kobberø-Hansen har tilsendt afdelingen et tilbud om et gratis seminar (3 timer om 
aftenen) om medlemskommunikation. Seminaret tilbydes af www.medkom.dk og afholdes 
i Aarhus den 19. april, og er gratis. 
Interesserede deltagere var Ivan  Stensgaard og muligvis Lone Bossen, hvis det kan lykkes 
at flytte en bestående aftale. 
 

5) Orientering om Dagdriverbanden 
Pouli Sørensen er den nye torsdagsturkoordinator. 
En gruppe på 9 turledere ”Torsdagsturgruppen” vil fremover på skift sørge for, at der 
afvikles vandretur med Dagdriverbanden hver torsdag. 
Konceptet er fortsat det samme, at vi mødes på Aarhus rutebilstation kl. 9.55 og går 
derefter en tur på 12-15 km.  

http://www.medkom.dk/


 

  

2 gange om året indkalder torsdagsturkoordinatoren til planlægningsmøde, hvor 
turlederne fordeler torsdagene mellem sig. 
I samarbejde med Pouli har bestyrelsen ønsket at bevare nogle af de værdier, som vi 
allerede kender fra torsdagsturene: variation i vandredestinationer, kontinuitet i 
vandretilbuddet, oplevelser på vandreturerne, planlægning i forhold til vind og vejr. 
Læs mere i NYHEDSBREV. 
 

6) Orientering fra ”Strategigruppen” 
Strategigruppen har holdt eet møde.  
Kort orientering om det første skridt. Gruppen vil gerne fortsætte arbejdet. Desuden skal 
strategi debatten bredes ud, dels her i bestyrelsen men også til den forestående 
medarbejder-arbejds/tema-dag. Arne indkalder til det næste møde i strategigruppen. 
 

7) Medarbejderudflugt og medarbejderarbejds/temadag 
Medarbejder udflugt m. ægtefæller foreslås til den 04.09.2016. 
Udflugtsmål: Mariager med rundvisning i byen v. Anne Margrethe, spisning og derefter 
rundvisning i saltsyderiet. 
Arrangør: Lone Christoffersen 
 
Medarbejder-arbejds/tema-dag foreslås til den 02.10.2016 kl. 12-16. 
 

8) Nyt fra formanden 

 Den Blå Rambla har bedt os om et samarbejde ved en vandre/grillpølse event den 
20.06.2016. Det er en mandag, og Henrik vil kombinere mandagsvandringen med 
denne event, således at vandringen starter ved Moesgaard kl. 10 til vanlig tid, 
hvorefter der vandres til Ørnereden, hvor der er pølser på grillen v. bl. Lone Bossen 
og Bent Hviid. Eventen annonceres også offentligt, så vi kan forvente mange 
vandrere. 

 Henrik orienterer om et tilbud fra Eventyrsporten om et aftenmøde i deres butik i 
Silkeborg den 27. april. Der vil være demonstration af støvlemærket Hanwag, en 
fodterapeut vil fortælle om pleje og vedligeholdelse af fødderne, og der vil blive 
serveret smagsprøver fra et  Trangia måltid. 

 Vi har for nyligt oplevet at have behov for kompetencer ud i Første Hjælp. Og med 
den aldrende medlemsskare er det både relevant og nødvendigt, at vi har turledere 
som ved, hvordan de skal agere, hvis uheldet er ude. 

Desværre har vi lidt problemer med at få vores førstehjælpskurser afviklet. Vi har en 
beslutning om, at det gerne må afvikles en fredag aften og lørdag. Der er indgået aftale 
med Røde Kors om at levere undervisningen i førstehjælp til os. Men Henrik vil nu forsøge 
at få en aftale i stand med enten en anden underviser her fra byen eller måske fra en anden 
by. 
 

9) Eventuelt 
Lone vil gerne have søsat endnu et nyhedsbrev. Forslag til dette med indhold sendes 
snarest rundt til kommentering. 
 

 



 

  

10)  Næste møde 
Onsdag den 13. april kl.19 på Folkestedet. 
Kageansvarlig: Lone C 
 

 

 

 

 

ref. Lone Bossen 
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