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Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2014 
DVL Aarhus afdeling 

 
Tid: den 11. juni 2014 kl. 09.00 – 12.00 
Sted: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C 
Til stede: Søren-Peter Pedersen, Vibeke Jørgensen, Anne Margrethe Friis, Henrik Smith-
Hansen, Lisbeth Hallum og Lone Bossen 
 

1. Status over PR-arbejdet 
Lone og Vibeke har lavet et udkast til en pressemeddelelse ( efter mediegruppens skabelon). 
Denne godkendes efter rettelser og kommentarer. Intentionen er at sende den til de fire 
lokalaviser, Århus Onsdag, Århus Stiftstidende og JP lokal sektion til udgivelse i uge 31. 
Vibeke søger videre efter en journalist, der evt. kunne overtales til at gøre et interview. Henrik 
vil gerne deltage i dette, og så skal der helst findes endnu en person, som gerne udtaler sig 
om, hvad det betyder/ har betydet for vedkommende at vandre. 
Anne Margrethe har kontaktet de lokale aviser mhp. At få indrykket små kalender notitser over 
afdelingens 12 vandreture. Hun har lavet et udkast til teksten over de 12 ture. Efter et par 
rettelser godkendes disse. 
Blandt vores 12 ture er der 4 dagsture, som afvikles i weekenden. Anne Margrethe har forhørt 
sig om muligheden for at få en lidt større tekst i avisen om disse ture. Det kan i princippet godt 
lade sig gøre, men vi skal lave en mere udførlig og inspirerende tekst og gerne medsende 
billeder. Anne Margrethe vil i samarbejde med de respektive turledere udfærdige denne tekst, 
som hun derefter (forhåbentlig) vil sende til Steen, som skal kontaktes og adspørges, om han 
derefter vil sende teksten videre til avisen med billeder.  
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Lone spørger Steen. 
 

Henrik vil tjekke, om Niels Bo har ekstra eksemplarer af programpjecen over Fod På Danmark. 
 

2. Næst formands-situationen 
Henrik har forhørt sig hos Christian Lauridsen om, hvorvidt det er tilladt for et 
bestyrelsesmedlem, at varetage to funktioner/poster i bestyrelsen. CL mente i første omgang, 
at dette var OK, men ville undersøge det og vende tilbage, hvis det var et problem. Henrik har 
ikke hørt mere fra CL, så vi konkluderer, at det er i orden. 
Der er stadigvæk ingen, som ser det som et ønskescenarie at tiltræde som næstformand, men 
måske vi kan forhandle os til en løsning på aftalte betingelser. Henrik vil bl.a. lave et overblik 
over formandens SKAL-opgaver. Vi udsætter en beslutning til næste møde. 
 

3. Medarbejder-dag i efteråret 
Vi fastsætter datoen til søndag den 26.oktober 2014.  
Der aftales et budget på ca. 250kr pr. person. Dagen skal i år afvikles her i Aarhus. Lisbeth 
Hallum og Lone Bossen vil arrangere dagen. 
Henrik skal snarest rundsende en forhåndsinvitation til alle medarbejderne, så dagen kan 
bookes i deres kalendere.  
 

4. Naturens Dag 
Denne afvikles i år den den 14.september ved Ørnereden. På dagen vil flere natur- og frilufts 
organisationer være til stede. 
DVL har tilbudt at lave to korte vandreture på dagen og opfordrer i øvrigt til at møde talstærkt 
op.  
 

5. Frivillighedens Dag 
Denne afvikles i slutningen af september. På baggrund af tidligere års erfaringer i at deltage i 
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noget, som ikke har nogen anskuelig effekt, besluttes det IKKE at deltage i år. 
 

6. Eventuelt 
”hvordan håndterer vi udgifterne til kager til bestyrelsesmøderne”?? - punktet udsættes 
 

7. Næste møder 
Bestyrelses-udvalgsmøde tirsdag den 15.juli kl. 19.00 hos Lone Bossen 
DAGSORDEN PUNKTER 
   - næstformandsposten 
   - status over PR arbejdet 
   - medarbejderdag i efteråret 
   - eventuelt  
 
Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 27. aug. kl. 19.00, Carl Blochsgade 28. 
 
 
referent: Lone Bossen 
 
 
 


