
 

  

DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 14.02.2017 

 
Sted: Frivillighuset – lokale 2 
Tid: 19.00 – 22.00. 
Tilstede: Arne Rindom, Jens Buur, Lone Christoffersen, Henrik Smith-Hansen, Herluf 
Dose Christensen, Lone Bossen, Vibeke Jørgensen og Inge Thorkild-Hansen 
 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Arne Rindom og Lone Bossen 

2. Godkendelse af dagsorden 

Inge har et punkt, som sættes under “meddelelser”. Derefter godkendes 
dagsordenen i erkendelse af, at den er mega lang. 

 

3. Afdelingens økonomi v. Henrik Smith-Hansen 

Henrik har udfærdiget et årsregnskab, som skal fremlægges på 
generalforsamlingen. Henrik vil endvidere udarbejde et “aktivitetsregnskab”.  

4. Generalforsamling - dagsorden 

 Ivan Stensgaard har accepteret jobbet som dirigent på mødet. 

 Herluf melder sig som referent. 

 Indkomne forslag 

 a) bestyrelsesforslag til vedtægtsændringer * 

 b) andre forslag 

 fremtidig strategi - ????? 

 Arne forbereder en beretning fra året, der gik i DVL Aarhus 

 Det reviderede regnskab fremlægges på vores hjemmeside 14 dage før 
generalforsamlingen. 

 Bestyrelsesmedlemmer på valg: Lone Christoffersen og Jens Buur – begge modtager 
genvalg. Arne Rindom ville som ordinært bestyrelsesmedlem også have været på 
valg, men i sin egenskab af formand er dette år endnu ikke på valg 

 Suppleanter på valg: Herluf Dose Christensen og Inge Thorkild-Hansen – begge 



 

  

modtager genvalg. 

 Revisor på valg: Svend Kryger – modtager genvalg 

 Revisorsuppleant på valg: Birgit Loft. 

* vedtægtsændringerne færdigbearbejdes efter kommentarer fra Christian Lautitzen 
og  Steen Kobberø. Arne og Herluf udarbejder det endelige oplæg til 
generalforsamlingen. 

5. Mailchimp: klar til start 

Til hvem, hvorfor og hvad vil vi bruge vores nyhedsbrev til?? Hvor ofte skal det 
udkomme, og hvem vil I det hele taget påtage sig opgaven at skrive det?? 

Inge, Arne og Lone vil barsle med et lille forslag om, hvordan opstarten af 
nyhedsbrevet kan tænkes. Nyhedsbrevets videre liv og levned må interesserede 
aktører være med til at forme.  

Forslaget skal ligge klar til næste B-møde. 

6. Medarbejderdag den 8. april 2017 

Datoen fastholdes  - efter Doodle afstemning. 

Kommentarer og rettelser indarbejdes i det foreliggende program (bilag 3), som 
vedhæftes dette referat. 

7. Fortsat opfølgning på kurset i bestyrelsesarbejde. Oplæg ved Herluf og 
Arne 

Pkt. er endnu en gang udsat (fra den 2.1.2017)  

8. Årshjul 

pkt. er udsat. 

9. Kløverstivandring den 15. april 2017 

Tages op på Planlægningsmødet den 28.februar. 

10.  Vandrernes dag den 10.september 2017 

Tages op på planlægningsmødet den 28. februar 2017. 

11. Kursus i førstehjælp 

Vi vil på vores Medarbejderdag undersøge, hvor stort behovet er. 

 Arne vil endvidere afklare varigheden/ pensum på kurset, idet Ole Bertelsen mener, 



 

  

at kurset er et 12 timers kursus, der ikke kan reduceres til 7 timer, som vores 
kursusudbyder har stillet os i udsigt. 

12. Færdiggørelse af dagsorden pkt. 7 fra B-mødet den 2.11.2017 

”Lone ønskede under afviklingen af spørgeskemaundersøgelsen at blive orienteret 
om undersøgelsen iværksættelse, afslutning og indhold. Lone ønsker også, at der 
er en principiel stillingtagen til, at det bør være normal procedure at orientere 
bestyrelsen, når skriftligt materiale udsendes herfra.” 

Pkt. accepteres som beskrevet. 

      13. Hjemmeside : overgang til ny platform 

Platformen for vores lokale hjemmeside såvel som DVLs centrale skal på sigt (om ca 
3 år) være den samme. I mellemtiden kan vi vælge at overgå til en Joomla-platform, 
som giver os visse tekniske muligheder. Vil vi det? Pkt. skal drøftes igen senere. 

     14. Invitation til deltagelse i ”Inspirationsmesse for seniorer” den 28. april 

Jens og Henrik vil gerne deltage. De skal stå i en stand med beachflaget ved deres 
side og dele ”gå dig sund”- pjecen og andre pjecer ud. 

      15. Mødedatoer i foråret 

Ikke drøftet 

      16. Meddelelser/Orientering 

 Der har været fremsat et ønske om at starte en DVL afdeling i Silkeborg. 
Viborg, Herning og Aarhus mødtes for at bistå ved fødslen. Desværre var 
initiativtageren ikke særlig interesseret i de administrative forpligtigelser, 
som følger med det at opstarte en ny Afdeling. En satellit blev derefter 
foreslået med forankring i Aarhus afdelingen. Dette var ikke umiddelbart 
attraktivt for initiativtageren, som ikke finder Aarhus afdelingen særlig 
interessant. Ideen skal nu genovervejes. 

 Hærvejsmarchen , som er organiseret af Viborg afdelingen i samarbejde med 
Sønderjyllands, Kolding og Aarhus afdelingerne, kører fint fremad. Vi 
deltager med tre turledere: Margareth, Jens og Anne Marie. 

 Der afholdes Formandsmøde den 29. april – deltagere er endnu uafklaret. 

 Der afholdes Frivilligetræf den 10 -11. juni i Hvide Sande.  

 Styrelsen har nedsat et frivilligudvalg. Udvalget skal arbejde med udviklingen 
af en frivilligpolitik for DVL med udgangspunkt i friluftsrådets politik for 
området. Arne deltager i udvalgets arbejde, som endnu ikke er påbegyndt. 



 

  

 Inge har nu fået en aftale i stand med ”En ”hjemløs” om en powerty-walk. 
Arrangementet – rundvisningen – varer i ca. 2 timer, er åben for 20 -40 
deltagere og koster 1500 kr. Dette bevilges.  

 

              NÆSTE MØDE: onsdag den 1. marts 2017 i Huset Trøjborg. 

    Kage ansvarlig: lone b 


