
Referat af Bestyrelsesmøde i DVL, Århus afdelingen tirs. 12. maj, 2015.  

Tilstede: Henrik Smith-Hansen (HS), Lone Christoffersen (LC), Arne Rindom (AR), Jens Erik Buur (JEB), Inge 
Thorkild-Hansen(ITH) og Vibeke Jørgensen (VJ). 

Afbud: Lone Bossen (LB), Anne Margrethe Friis og Søren-Peter Pedersen.  

Meddelelser: 

1. Søren-Peter rykkes for fuldmagter. (HS følger op.) 
2. HS beder Ivan opdatere hjemmesidens liste over den nye bestyrelse.  
3. Udgiftsbilag til brug ved refusion er kopieret og lagt i vores skab. 
4. Vibeke meddeler, at hun ønsker at genopstille til Styrelsen på landsmødet i nov. 2015.   

Ad pkt.1: Valg af ordstyrer og referent:  

a. Henrik bliver ordstyrer, Vibeke referent.  

Præsentationsrunde afholdt. 

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden:  

a. Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt, fast punkt ”Nyt fra Styrelsen” ved Vibeke.  

Ad pkt. 3: Budget for tur til Tyskland – ved Jens:  

a. Jens meddeler, at turen er aflyst, da stedet er blevet booket af andre i mellemtiden. 

Ad pkt. 4.: Førstehjælpskurser:   

a. Århusafdelingen satser på at afholde 2 førstehjælpskurser i løbet af efteråret 2015, et dagkursus og 
et aftenkursus. Kurset afholdes på Dansk Røde Kors i Århus, Skt. Johannes Allé 2, 8000 Århus C, tlf. 
8612 2460. (HS orienterer Ole Bertelsen om dette.) 

 Ad pkt. 5: PR-arbejde:  

a. Kløverstier: HS rekvirerer liste over kommunale kontaktpersoner hos Ole Bertelsen og rundsender 
listen til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.  På næste bestyrelsesmøde uddelegeres PR-
arbejdet i forhold til den planlagte Kløverstivandring i Grenå d. 10.oktober 2015.   

b. PR-arbejdet i Århus- afdelingen:  (Jf.pkt. 10 i referat af bestyrelsesmøde 29.04.15): Punktet tages 
op igen på næste møde, da forslagsstiller Lone B. ikke er til stede i dag. LB opfordres til at lave et 
oplæg om sine ideer og rundsende dette til bestyrelsen inden næste møde.  

Ad pkt. 6: Nyhedsbrev og mailingliste til medlemmer om spontanture: Inge T.Hansen fremlægger ideerne 
og oplyser, at interesserede er velkomne til at arbejde videre med dem. 

Ad pkt. 7: Friluftsrådet ved HS:  

a. Naturens Dag sø. 13. september: Holdes i år ved Ørnereden, og DVL Århus deltager. 
Idrætssamvirket og Den blå Rambla deltager også.  Det foreslås, at DVL-Århus tilbyder 2 vandreture 
à 1 times varighed henholdsvis kl. 11-12 og kl. 13-14. Jens Buur afklarer, om han kan være turleder 
på begge ture. HS og Lone Christoffersen bemander sammen DVL’s stand og uddeler diverse 
PR.materiale, bl.a. Vandreliv. 



 

Ad pkt. 8: Afdelingens fremtidige strategi. (Jf. pkt. fra referat af Generalforsamlingen 2015.)  

a. Arrangementer med Den blå Rambla er sat i gang.  
b. Naturen Dag 2015 er sat i gang. (se overstående.) 
c. Vandrernes dag sø. 20 september: Aktiviteter er planlagt. Der bliver vandring ved Egå Engsø med 

Lea som turleder og en vandring ved Kolindsund med Ellen Wind og Lone Bossen som turledere.  
d. Eurorando 2015/2016: Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde. 
e. Kvalitetsvandrestier: Interesserede henvises til at se referater fra Stiudvalget på DVL’s 

hjemmeside.  
f. Julearrangement i DVL Århus bliver d. 8. december  2015  kl. 19: Arrangementet foregår på 

Folkestedet. (HS har reserveret lokale.) 

Ad pkt. 9: Afdelingens formue:  

a. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.  

Ad pkt. 10: Medarbejderdag med ledsager til sommer:  

a. Det foreslås, at arrangementet kommer til at foregå ved Tange sø og kommer til at indeholde en 
mindre vandretur og spisning. Lone Christoffersen undersøger mulighederne.  

b. Søndag d. 23. august 2015 foreslås.  

Ad pkt. 11: Nyt fra Styrelsen ved Vibeke:  

a. Nye kurser i Jylland: VJ gør opmærksom på det nye kursus, ”Kursus i at gå”, som afholdes 2 gange i 
Jylland her i efteråret med Elisabeth Paludan-Müller som underviser.  Kurset afholdes i Århus 
lørdag 12. september og lørdag den 17. oktober i Viborg. Nærmere oplysninger kan ses i Vandreliv  
nr.3, 2015.  

b. Orientering om det kommende Medarbejderkursus i Sønderborg d. 5 -7 juni.: Der er 60 deltagere 
tilmeldt.  Vi håber på et spændende kursus.  

Ad pkt. 12: Næste bestyrelsesmøde: Mødet bliver torsdag 18. juni kl. 19 på Folkestedet.  Arne medbringer 
kage. 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde d. 18.06.15: 

  
* update fra Eurorando (v/LB) 
* minikursus om adgangsregler v. OB (v/LB) 
* kommunikation via mails her i bestyrelsen (v/LB) 

 

Referat 15.05.2015. Vibeke J.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


