
 

  

 

 

 

 

 

DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni  2015  
______________________________________          
 
TID: den 18. juni kl. 19-22 
 
Sted: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C 
 
Tilstede: Søren-Peter Pedersen, Henrik Smith-Hansen,  Lone Bossen, Vibeke Jørgensen  
Arne Rindom og Lone Christoffersen  
 
Afbud: Anne Margrethe Friis  og Inge Torkild-Hansen 
 
 
 

1) Valg af ordstyrer  
Arne Rindom 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes efter tilføjelse af t0 nye punkter 
 

3) Mini-kursus om adgangsregler 
Der er enighed om at foreslå tirsdag den 20.oktober kl. 17-19 som mulig 
undervisningsdag til kurset.  
Ole Bertelsen, som har indvilget i at undervise på kurset, forventes at bekræfte datoen. 
Dette er nu bekræftet!! 
 
Alle turledere og turledere in spe vil blive tilbudt kurset. 
Afdelingen vil sponsorere en sandwich og en øl/vand til deltagerne. Derfor skal der være 
tilmelding til Henrik. Invitationen sendes ud sammen med invitationen til 
medarbejderdagen. 
 

4) Medarbejderdagen 
Datoen for medarbejder dagen er søndag den 4. oktober 2015. 
Tangeværket er foreslået som mulig destination. Der kan vi afvikle en vandretur, få en 
rundvisning på værket og en frokostbuffet.  
Der er løseligt budgetteret med en udgift på 12.000kr til dette arrangement.  
Vi forventer, at arrangementet kan afvikles ved samkørsel i private biler. 
Lone Christoffersen og Søren Peter arbejder videre med arrangementet. 
 
 

 



 

  

5) PR -arbejde 
Lone B foreslår, at vi skærper vores opmærksomhed mod hjemmesider, hvor vi ganske vist 
er nævnt men ikke særlig godt præsenteret. Aktuelt drejer det sig om to web-sider: Aarhus 
kommunes og Visit Aarhus. Skulle vi forsøge at give en bedre beskrivelse af os selv der? 
Umiddelbart er der i bestyrelsen ingen interesse for dette.  
 

I senior-bladet Vital har Henrik foranlediget, at vi nu også er nævnt der. 
 

Mht. til omdeling af Vandreliv på de lokale biblioteker, så vil Arne tage ud på Åbyhøj 
Bibliotek, som er fordelingscentral ud til lokale biblioteker, og undersøge arbejdsgangen i   
at få Vandreliv distribueret derfra. Og hvor mange biblioteker det egentlig drejer sig  om? 
Især er vi interesserede i, at få vores blad ned til Dok 1. 
Hvis dette er en mulighed, så er vores skøn, at vi skal bruge 200 eksemplarer af Vandreliv. 
 

Anne Margrethe har efter lang og sej kamp fået Aarhus Onsdag og Aarhus Stiftstidende til 
at annoncere vores  mandags- og lørdagsvandringer. Hvis dette kommer til at køre 
problemfrit, skal vi overveje, om vi skal annoncere alle vores ture. 
 

6) Nyhedsbrev 
Ideen med nyhedsbrevet er opstået på baggrund af behovet for at give mere og helt 
opdateret information ud til medlemmerne. 
Samtidig er der også behov for et forum, hvor der kan finde en vis dialog til/fra bestyrelsen 
og mellem medlemmerne sted. 
Endvidere har Arne et ønske om et konference-forum, hvor bestyrelsen kan diskutere ideer 
og beslutninger og udveksle meninger, og dermed kvalificere den endelig beslutning på 
bestyrelsesmødet. 
 
Alle ideerne har både forsider og bagsider. Det er helt afgørende, at vi har en person, der 
vil tage ansvaret for den vedvarende drift og vedligeholdelse af et sådant tiltag. Samtidig er 
vi her underlagt rent tekniske vilkår. Ivan skal deltage i diskussionen af dette aspekt. 
 
Vi beslutter at tage punktet med på en lidt større og mere overordnet diskussion om, hvor 
og hvad vi ønsker at satse på i fremtiden. Hvilken vej vil vi bevæge os ud af og med hvilke 
tiltag??  Derfor skal alle reflektere over dette i sommerferien . . . .  . . . . 
 
 

7) Styrelsesarbejdet  
Vibeke referer fra styrelsesarbejdet: 

 Der afholdes et ”Gå rigtigt kursus” den 12.9.15 på Folkestedet i Aarhus. Med 
Elisabeth Paludan-Møller som underviser (se Vandreliv 3, 2015). 

 Kløversti-vandringerne d. 10. okt. er under udvikling. OBS. deadline den 10. juli for 
annoncering i Vandreliv.  

 2 journalist studerende har skrevet bacheloropgave om kommunikationen i DVL. 
DVL’d mediegruppe er i gang med at finde ud af, hvordan undersøgelsens 
konklusioner og forslag kan omsættes bl.a.til at forbedre og forenkle  DVL’s 
hjemmeside.  



 

  

 Som led i en udbygning af  DVL’s digitale kommunikationsformer er Ole Schelde fra  
Medieudvalget nu i gang med at opbygge et nyt digitalt forum, med arbejdstitlen ”DVL-
FRIVILLIG” Forum, hvor medarbejderne kan dele viden og kommunikere med hinanden. 

 På landsmøde den 14.nov. 2015 skal der stemmes om en mindre 
vedtægtsændring. 

 Ole Schelde  har trukket sig som formand for Kursusudvalget på grund af stort 
arbejdspres og Ole Bertelsen har overtaget posten.  

 Den nye  turlederuddannelse:  Der er planlagt to turleder-grund kurser i efteråret 
2015, ét i Jylland  og ét på Sjælland. 

 
8) Fra Friluftsrådet 

Henrik refererer, at Naturens dag afholdes den 13.september kl. 10-14 ved 
Ørnereden. 
Lone Christoffersen vil gerne stå ved standen sammen med Henrik, og Jens Buur vil være 
turleder. 
 
Tunø har nu fået både vandrestier og shelters udarbejdet i samarbejde med Grøn 
Partnerskab. Indvielsen af dette finder sted tirsdag den 23. juni fra om formiddagen. 
Der er indsat ekstra færger på dagen. 
 

9) Afdelingens formue 
Punktet stammer helt tilbage fra generalforsamlingen, hvor spørgsmålet blev rejst. 
Imidlertid er det formålsløst at diskutere anvendelsen af vores midler (mulighederne er 
multiple og tilgængelig for personlige ønsker) uden at diskussionen kobles med en 
formuleret fremtidig strategi. 
Derfor skal dette punkt tages op igen på en overordnet diskussion om, hvor og hvad vi 
ønsker at satse på i fremtiden. Hvilken vej vil vi bevæge os ud af og med hvilke tiltag??  
Derfor skal alle reflektere over dette i sommerferien . . . .  . . . . 
 
 

10) Kommunikation i bestyrelsen 
Hvordan bruger vi mails I bestyrelsesarbejdet? 
Vi aftaler, at vi alle skal melde tilbage på de udsendte bestyrelses- referater.  
Ved afbud til bestyrelsesmøder, skal dette mailes/meddeles til Henrik. 
 
Ved akutte beslutninger med en nært forestående svardeadline, kan formand og evt. 
Næstformand efterspørge vores accept/ ikke accept I en given sag. Det gør arbejdet lettere, 
hvis formandens holdning tydeligt fremgår. 
 
Derimod vil vi gerne undgå større argumenterende diskussioner, som skal føre til 
beslutning. Beslutninger af den karakter tages på selve møderne. 
 
Idéoplæg på mails til refleksion og videreudvikling, kan fremlægges og kommenteres efter 
personligt behov og ønske. 
 

11) Arnes oplæg 



 

  

Arne har inden bestyrelsesmødet rundsendt et forslag til bl.a. at udfolde gode gamle 
historier fra afdelingens liv. Dagdriverne om torsdagen har fødselsdag i år, og kunne dette 
fejres med lune anekdoter beskrevet i eget blad og måske også dagspressen? Arne vil starte 
med et par indledende interviews af Toni og Svend, og se om der er basis for dette? 
 
Arnes andet forslag er omtalt og diskuteret under pkt. ”Nyhedsbrev”. 
 

   
12) Eurorando 

Lone orienterer om Eurorando arbejdet.  
Lone har foreslået og beskrevet en ”lands”dækkende bus-vandre-rundtur i jyske og fynsk 
afdelinger. Turen er beskrevet og skal besluttes på næste eurorando-møde i starten af 
september. Turen kommer til at kræve nogle busværter, som vi nok i Århus afdelingen skal 
finde i egne rækker. Foreløbig er Lone og Steen Kobberø busværter på hele/dele af turen. 
 
13) Kløverstivandringer 
Lone orienterer om planlægningen af kløverstivandringer i Grenå den 10. oktober.  
Da én af de fire kløver-ruter er en mountainbike rute, spørger Lone, om vi også skal 
invitere dem til at deltage i den Event, vi håber på Grenå kommune vil tilbyde.  
Dette er der enighed om, og samtidig er vi enige om også at invitere Fodslaw, 
Djurslandvandrene og måske Hjerteforeningen. 
 
14) Eventuelt 
Henrik spørger, hvor mange refleksveste vi skal købe til afdelingens turledere. Vi beslutter 
os foreløbigt for 10 stks. 
 
Der er accept til at lægge vores eget papir om adgangsregler, udarbejdet af Anna Margrethe 
Friis ind under menu punktet Til Turlederen. Lone sender papiret til Ivan. 
 
Lone tager kontakt til Christa for at få indføjet en brødtekst i bladet under 
Aarhusafdelingen  om nødvendigheden af altid at tjekke afdelingens hjemmesiden mhp. At 
orientere sig om evt. ændringer i programmet. 
 
 
 
Næste møde: den 18. august kl. 19, Carl Blochs Gade 28. 
Kage ansvarlig: Lone Christoffersen 
 
 
 
Punkter til strategi-mødet: 

 hvordan skal vi udvikle og udmønte vores kommunikation i vores afdeling 

 skal afdelingen udvikle nye aktiviteter  
 
Andre punkter 

 førstehjælpskurser – hvor langt er vi med dem 



 

  

 medarbejderdagen - invitationen 
 
 
 
ref. Lone Bossen 


