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Referat fra bestyrelsesmøde den 13.maj 2014 
DVL Aarhus afdeling 
 
TID:  den 13.maj 2014 kl. 18.30 
STED: Folkestedet, Carl Blochsgade 28, 8000 Aarhus C 
TIL STEDE: Henrik Smith-Hansen, Vibeke Jørgensen, Tommy Pedersen, Lone Bossen, Anne 
Margrethe Friis, Niels Bo Rasmussen og Ivan Stensgaard. 
AFBUD: Søren-Peter Pedersen og Lisbeth Hallum 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Henrik Smith-Hansen blev valgt som ordstyrer og Lone Bossen som referent 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Opfølgning fra sidste møde 
Vi har stadig et hængeparti med at få revideret de lokale regler. 
Henrik refererer kort et par punkter fra Formandsmødet. 
 

4. Valg af kasserer,  næstformand og sekretær 
Søren-Peter Pedersen vælges in absentia til kasserer. 
Ingen havde lyst til at stille op til posten som næstformand, og vi vil derfor spørge Lisbeth 
Hallum, om hun vil fortsætte det næste år. 
Som sekretær vælges Lone Bossen. 
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5. Ivan Stensgaard om ændringer på vores hjemmeside 
Ivan præsenterer et par nye tiltag på vores hjemmeside: 
   - forsiden rummer nu en kort information og et overblik over Aarhus afdelingens 
     formål og aktiviteter. 
 - der er oprettet et nyt menu-punkt, nemlig en aktivitets kalender, som rummer de  
   næste måneders vandreaktiviteter – denne aktivitetskalender kan evt. printes ud og  
   erstatte den tidligere lokale folder. 
Dernæst rejser Ivan følgende spørgsmål - skal vi i højere grad bruge vores hjemmeside eller et 
elektronisk arkiv til at gemme afdelingens dokumenter på, evt. ved brug af Dropbox?  
Lone efterspørger muligheden for at gøre hjemmesiden lidt mere levende og aktuel? Kan 
aktuelle informationer og meddelelser lægges frem, så de nemt ses? 
Dette afføder så behovet for en politik/strategi for hvem og hvordan vi beslutter, hvad der kan 
komme på hjemmesiden – denne diskussion tager vi op på et senere tidspunkt i bestyrelsen. 
 

6. FOD på DANMARK 
Henrik og Lone referer fra et minikursus, som de deltog i den 24.april i Vejle i 
MEDIEGRUPPEN, som er det firma, der dels redigerer vores medlemsblad og dels har planlagt 
hele mediekampagnen for Fod på Danmark-projektet. 
På mødet diskuterer vi de opgaver, der skal løses, når Aarhus afdelingen får stafetten. 
Vi skal annoncere de enkelte ture, vi skal lave et par pressemeddelser og vi skal have de 
ansvarlige turledere i tale.  
Allerede nu rejser der sig et par praktiske spørgsmål, som Vibeke vil henvende sig til Christian 
om: hvor mange T-shirts vil vi få brug for? Og kan vi få penge til yderligere annoncering? 
Vores første tur i Fod på Danmark -projektet er den 5.august – en tirsdags aftentur. Ville det 
være en idé efter samråd med pågældende turleder at udvide turen med et besøg i de nye 
væksthuse. Inden ideen går i æteren vil Niels Bo lige høre, om det kunne være muligt at få 
Væksthusene til at holde åbent denne aften. 
Men hele projektet kræver en del mere planlægning, og i aften når vi ikke længere udover at 
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planlægge to nye møder: 
 
         onsdag den 21. maj kl. 16.00  hos Lone bossen, Tranekærparken 45, Risskov 
         onsdag den 11.juni kl. 9.00  på Folkestedet, Carl Blochsgade 28, Aarhus C 
referent: lone bossen 


