
DVL Århus, Bestyrelsesmøde den 17. aug. Frivillighuset Trøjborg. 

Tilstede: Arne Rindom, Henrik Smith-Hansen, Herluf Dose Christensen, Jens Erik Buur, Inge Thorkild-

Hansen, Vibeke Jørgensen, Lone Christoffersen. 

Afbud fra Lone Bossen.  

 

 

1. Ordstyrer: Arne. Referent Lone Christoffersen 

 

2. Dagsorden godkendt. 

 

3. Økonomi:   

Der står p.t. 240.000 på kontoen. Ellers ikke meget at bemærke. Møde med Danske Bank måtte 

aflyses, nyt aftales. 

 

4. Medarbejderudflugt den 4.9. 

Der er p.t. 26 tilmeldte. LC kontakter kroen og Saltlageret for endelig tilmelding af antal deltagere. 

Og koordinerer kørsel for dem der ønsker det.  

 

5. Evaluering af torsdagsturene. 

Arne redegør for historien omkring torsdagsturen.                  

Bestyrelsen har modtaget en tilkendegivelse fra nogle turdeltagere, som synes ture på 15 km er i 

overkanten, tempoet for hurtigt og der er for få pauser, tidsrammen overskrides. På 

planlægsmødet sidst var den overvejende stemning at fastholde turlængden 12 – 15 km.  

Der er flere problematikker i det nuværende koncept: Et forslag kunne være at dele turen op – da 

der er mange deltagere på turene. Spørgsmål om der er turledere nok til en deling. 

Forhåndsbeskrivelse af turene.  

 

Jens foreslår at der foretages en evaluering blandt turdeltagerne, som kan viderebehandles på 

medarbejderdagen.  

Forslag til spørgsmål til spørgeskema sendes til Arne og Jens, som færdigbearbejder spørgeskema. 

Der tages kontakt til to aktuelle turledere, som bedes om at indsamle torsdagsdeltageres 

mailadresse m.h.p. udsendelse af spørgeskema.  

Tekst i Vandrebladet skal rettes i overensstemmelse med den aktuelle tidsramme. 

 

6.  Medarbejderdagen den 2. oktober. 

Det er vigtigt at understøtte en kreativ proces, m.h.p. at udvikle nye ture/temaer/samarbejder. 

Arbejdsgruppe: Inge, Vibeke, Herluf og Lone udarbejder program for medarbejderdagen. 

Mødes hos Vibeke den 30.8. kl. 19. 

 

7. Nyhedsbrevet. 

Bør igangsættes nu.  Vi regner med at Lone Bossen fortsat vil være redaktør – og at hun går ind i 

processen, når hun er tilbage.  



Det kræver, at vi får fat i alles mailadresser. Viborg har et system, hvor de kan udsende mails til alle 

på en gang. (Mailchimp). Der tages kontakt til Ole Schelde m.h.t. det tekniske.  

Arne, Jens og Henrik danner sparringsgruppe m.h.t. indhold af nyhedsbrev og kobler Lone B ind, når 

hun er hjemme igen.  

 

        8.   Rapport fra deltagelse i diverse møder i København. 

a)  I Peytz’s foreløbige analyse peges der på konkrete forslag til kommunikation med medlemmer 

og til potentielle medlemmer. Der peges på brug af sociale medier. Resultat af de kvalitative 

interviews bliver fremlagt næste onsdag – derefter forventes en konklusion.  

b) Kbhv. Afd. har store udfordringer i deres administration med mange aktiviteter. Derfor har DVL 

inddraget firmaet Groupcare i et udviklingsprojekt. Dette firma har også et bud på kommunikation 

med medlemmer – og de har erfaring med frivilliggrupper. Arne er inviteret til at deltage i dele af 

information/kursus med Groupcare.  

 

9 Landsmøde november: valg til styrelsen. 

Arne overvejer at stille op til valg til styrelsen – men betænker sig, om kræfterne skal koncentreres 

om Århus afd.  

Bestyrelsen bakker op, hvis Arne beslutter sig for at stille op til valg til styrelsen.  

 

      10.  Lokalafdelingens kapital – hvad skal den bruges til.     

Formalia vedr. brug af kapitalen undersøges af Arne. Læsning af vedtægter viser at der uden 

godkendelse fra Hovedafdelingen kan hæves 20.000 kr.   

Forslag om et weekendkursus, opkvalificerende for turledere. 

Ønsker kan indhentes på medarbejderkursus den 2.10.   

Mulighed for at give tilskud til turlederes deltagelse i kurser.  

Sættes på dagsorden næste bestyrelsesmøde.  

      11.  Medlemsinddragelse.                                                                                                                                                  

             Udsættes 

      12.   Bestyrelsesmøder i efteråret – hyppighed. 

Arne foreslår ca. en gang om måneden – der er mange punkter at tage sig af.  

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 19. sept. kl. 19 i Frivillighuset. 

Inge er kageansvarlig og tager kaffe med.  

Arne undersøger om vi kan få et skab i Frivillighuset.  

 

      13.   Meddelelser 

Arne deltager i møde med Miljø og teknik vedr. blandt andet Europavandrevej 1’s forløb gennem 

Århus m.h.t. skiltning m.m.  Henrik og Steen Kobberø deltager i mødet. Arne har haft en positiv 

snak med medarbejder i Miljø og teknik, der gerne vil fortælle om deres arbejde med stier m.v.  



 

Inge har observeret at bænke i True Skov er nærmest rådnet væk. Har haft kontakt til kommunen, 

modtaget venligt – men der er ikke sket noget.  

 

        14. Evt. 

              Ikke noget. 

 

 

 

 

 

 

Ref. Lone Christoffersen  

 

 

  

 


