
 

  

 

 

 

 

 

DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar 2015  
______________________________________          
 
TID: den 13.januar, kl. 19-22 
Sted: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C 
Tilstede: Søren-Peter Pedersen, Henrik Smith-Hansen, Vibeke Jørgensen, Lisbet Hallum, Anne 
Margrethe Friis og Lone Bossen 
Afbud: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen 
 
 

1) Valg af ordstyrer og referent 
          Lisbet Hallum og Lone Bossen 
 

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

3) Generalforsamling 2015 
Henrik meddeler, at vi nu tæller 735 medlemmer i Aarhus afdelingen. 
Henrik har kontaktet Torben Aastrup mhp. at varetage ordstyrerollen på vores 
generalforsamling. Torben har sagt ja. 
I formandens beretning kan vi måske nævne, at vi ude i afdelingerne er fuldstændig autonome, 
men til gengæld afhænger al aktivitet i afdelingen af den enkeltes indsats. 
Beretningen kan også indeholde opsamling fra medarbejdermødet. 
Vi opfordrer hinanden til at at tænke på ”input” til punktet Fremtidig Strategi. 



 

  

 
4) Planlægningsmødet 

Henrik har fået en henvendelse fra Den Blå Rambla, som gerne vil tilbyde at arrangere ture for 
DVLs medlemmer i og omkring den Blå Rambla. Vi vil tale med kontaktpersonen igen og evt. 
invitere vedkommende til Planlægningsmødet. Vi enes om, at vi ved et evt. samarbejde skal 
præcisere de præmisser, som dette samarbejde kan foregå på. ( hvor og hvornår annonceres 
turene, de er gratis, turlederforsikring, vi kan ikke garantere medlemsfremmøde). 
 

5) Medarbejderdag -invitation 
Invitationen tilrettes og godkendes – vedhæftet. 
Lone finder mailadresser på kommende turledere og sender dem til Henrik, som rundsender 
invitationen til alle indbudte, og med post til dem, som ikke har mail adresser. 
 

6) Kvalitetsstier 
Kent har meldt sig til kurset om kvalitetsvandrestier. Vi håber han kan referere til vores 
medarbejderdag. 
 

7) Lokale regler 
De lokale regler er nu omarbejdet efter Kirstens og Lones kommentarer – vedhæftet. 
Godkendes. 
Vi bliver opmærksom på, at det er muligt at udbetale formanden et årligt fast beløb. Dette 
vedtages for 2014 og 2015. 
 

8) Vagabond Tours henvendelse 
Henrik vil svare på en forespørgsel fra Vagabond Tours om ideer til vandre-rundture i Silkeborg 
skovene. 
 

9) Flytning af server 



 

  

Hovedafdelingen har tilbudt afdelingerne, at de kan flytte deres servere over på 
hovedafdelingens og derved spare udgiften til dette. Ivan har haft kontakt til Ole Shelde, som er 
hovedafdelingens IT ansvarlig, og vil gerne forestå denne overflytning mhp. Hvordan og 
hvornår. Ivan vil også kontakte vores kasserer, når overflytningen er nærmere aftalt, så vi kan 
opsige vores nuværende abonnement. Bestyrelsen takker ja til Ivans forslag. 
 

10)  Eurorando 
Lone er blevet medlem af hovedforeningens Eurorando-gruppe, og referer kort derfra. 
 

11) Næste  møde 
Den 4. marts kl. 19.00 i Carl Blochsgade 28. 
Vibeke medbringer igen kage. 
 

12) Evt. - ingen punkter. 


