
 
 
 

DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar 2016  
______________________________________          
 
TID: den 13. januar kl. 18-22 
 
Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C 
 
Tilstede: Søren-Peter Pedersen, Henrik Smith-Hansen, Arne Rindom, Lone Christoffersen, 
Anne Margrethe Friis. 
 
Afbud: Lone Bossen, Jens Buur og Vibeke Jørgensen, Inge Thorkild-Hansen. 
 
Besøg af landsformand Steen Kobberø Hansen. 
 

1) Valg af ordstyrer 
 
             Henrik Smith-Hansen. 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

            Dagsorden godkendes efter tilføjelse af punkter under evt.  
 

 

3) Afdelingsmødet den 15. marts. 
 
Følgende er på valg til bestyrelsen: Henrik, Vibeke og Lone B, 2 suppleanter, Birgit 
Loft som revisor og en ny revisorsuppleant.  
Anne Margrethe og Arne sørger for traktement.  
Lokaleændring drøfter og følges op af Henrik. 
Udsendelse af regnskab drøftes.  

 
 

4) Afdelingens økonomi. 
 
Hovedtal for 2015: Medlemstal 761 – Indtægter: 37000 – Udgifter: 26000. Formue: 
Bankindestående 208000, obligationsbeholdning 154000 – renter 8000 – udtræk 
64000. Økonomisk strategi afventer udvikling i obligationer. 
 

 

5) Hjemmesiden – skal den ændres? 
 
Arne har set på Viborgafdelingens hjemmeside. Det nye system giver mulighed for 
flere mapper og større fleksibilitet. Ole Shelde kunne evt. sammen med Ivan 
inviteres til en orientering. Det menes at ca. halvdelen af afdelingerne har skiftet. 
Emnet behandles videre på stategimøde. 



 
  

6) Medarbejderdag 
 

Drøftes om der skal afholdes medarbejderdag i lighed med sidste år. Umiddelbart er 
der ikke emner til indhold ud over socialt samvær.  
Det foreslås at fastlægge en ramme med fagligt indhold formiddag og socialt 
samvær eftermiddag – samt fastsætte dato. Turledere bedes melde ind om forslag til 
emner, som efterbehandles i strategimøde.  
 
         

7) Næste møde, herunder strategimødet 
 
            Næste møde den 2. marts, kl. 19.00. 
           Kageansvarlig Arne.  
 

8) Eventuelt 
Da der er mange deltagere på torsdagsturene – Dagdriverbanden – giver det af og 
til problemer i forhold til bustransport.  Anne M. skriver et udkast til Trafik 
Midtjylland vedr. de mange passagerer –   Hvordan løses det. Henrik sender.  

            Henrik deltog i tur i Thorsager mellem jul og nytår, hvor han i Brugsen så en folder  
            med annonce, der informerede om Naturstigruppe, der er i gang med at etablere ny  
            kløversti. Henrik har kontaktet koordinator, og har efter mødet fået svar fra   
           Thorsager: DVL vil blive orienteret om indvielsen, i øjeblikket ligger sagen i Syddjurs 
            Kommune.     
            

           Steen orienterer om kursus i Svendborg den 20.-21. april vedr. kvalitetsvandrestier.   

           Tilmelding til Steen for interesserede.  
 
 
          Arne sender Doodle skema ud vedr. strategimødet.   
 
 

 

 

 

         Ref. Lone Christoffersen 
 

 

 


