
 

  

 

 

 

 

 

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

 

1) Valg af ordstyrer 
Lone Christoffersen  
 

2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes efter tilføjelse af to punkter 
 

3) Nyhedsbreve, kommunikation til/fra bestyrelsen 
Vi beslutter i dag at forsøge os med et nyhedsbrev, som skal udkomme på vores egen 
hjemmeside.  
Lone B og senere måske Lone C vil gerne være forfatter af Nyhedsbrevet, som vi i første 
omgang forventer kan udkomme 3-4 gange årligt. 
Efter kontakt med Ivan Stensgaard, foreslås det, at nyhedsbrevet får et særskilt punkt 
under menuen. Ivan vil oprette dette, når det første nyhedsbrev udkommer. 
 
Kommunikation bestyrelsesmedlemmerne imellem må stadigvæk foregå via mailsystemet. 
 

4) Strategi/nye aktiviteter 
Henrik har forskellige indspark til vores kommende møde om fremtidig strategi ”strategi-
mødet”. F.eks. kunne vi : tilbyde GPS kursus, blande os i relevante debatter, indgå i 
fællesprojekter med f.eks. DOF, Friluftsrådet, Kulturarvsforeningen mm. 
Og vores penge kunne vi bruge til foredrag om f.eks. naturen. 
 

Kan det lykkes os at gøre flere af vore medlemmer til aktive vandrere, eller aktive i 
foreningens  drift og sociale aktiviteter? 
 

Jens efterlyser en bedre indsigt i, hvorfor så mange af vore medlemmer er inaktive. 
 

Som inspiration til Strategi-mødet vil vi læse DVLs fremtidsrapport 



 

  

http://www.dvl.dk/om-os/foreningen/dvl-fakta 
 

Vi aftaler at sætte tid af til Strategi-møde, med kun dette på som punkt. 
 

5) Medarbejdertræf v. Lone Christoffersen 
Lone Christoffersen fremlægger en invitation til Medarbejdertræf ved Tange værket. Vi 
aftaler, hvilket foredrag vi skal bestille, og Søren Peter vil bestille maden til dagen. Kirsten 
Hermann har sagt ja til at lede en ca 8 km. Vandretur. 
Lone C. vil rundsende invitationen til alle medarbejdere sammen med invitation til 
Minikursus om adgangsregler i Naturen i oktober og Førstehjælpskurset i efteråret. 
 

6) Styrelsens arbejde v. Vibeke 
Intet nyt. 
 

7) Arnes tilbagemelding om jubilæumsskrift om Dagdriverbanden 
Arne har indtil videre talt Toni og fået materiale og dokumenter. Arne vil nu arbejde videre 
med materialet. 
 

8) Arnes tilbagemelding fra research vedr. omdeling af Vandreliv på bibliotekerne 
Fra Åbyhøj Bibliotek kan vi få Vandreliv omdelt til byens andre biblioteker. Arne vil påtage 
sig at modtage 100 eksemplarer af Vandreliv og fordele dem i de respektive bibliotekers 
postbakke på Åbyhøj Bibliotek. Desuden kan vi få 100 eksemplarer sendt direkte til Dokk 
1, hvor vi skønner behovet er størst. 
 

9) Friluftsrådet v. Henrik 
Ikke så meget nyt. Der arbejdes fortsat på Naturens Dag den 13. sept. På Ørnereden. 
Lone C. vil stå i standen sammen med Henrik. Kulturarvsforeningen stiller op med en 
turleder.  
 

10) Eurorando 2015/16 v. Lone B. 
Der har ikke været møde i Eurorando koordinationsgruppen siden sidst. Vi overvejer nogle 
muligheder for at arrangere en Event i Aarhus området i juni 2016. Det lurer vi fortsat på. 
 

11) Brødtekst foran vores annoncer i vandreliv og på nettet 
Vi enes i dag om, at der i brødteksten også skal stå ” .  . og måske nye ture”. Vi vil gerne 
tilgodese muligheden for at lave en tur, som ikke har været planlagt i et halvt år i forvejen, 
og kun annonceres på vores egen hjemmeside. Samtidig vil vi gerne fastholde 
planlægningsmødet som den bærende og samlende konstruktion, hvor det næste halve års 
vandringer planlægges. Derfor skal nye ture, som kun annonceres på egen 
hjemmeside godkendes af Formanden Henrik Smith-Hansen i samarbejde 
med planlægningskoordinator Margareth Clark.  
Denne praksis skal evalueres om et års tid. 
Henrik vil sørge for, at teksten ændres i bladet og på nettet. 
 

12) Torsdagsturlængden 
Beskrivelsen af torsdagsturernes længde ændres nu fra 12 km til 12-15 km. Vi har dermed 
valgt at tilgodese lidt mere råderum for planlægning af nye ture af nye turledere, som vi jo 



 

  

mangler i afdelingen. 
 

13) Eventuelt 
Henrik har modtaget 10 refleksveste, som han vil tage med til planlægningsmødet. 
 

Henrik orienterer om regionsmødet den 19.09.2015. Arne vil gerne deltage, såfremt han 
kan. 
 

14)  Næste møde 
Onsdag den 23. september kl. 19 på Folkestedet. 
Kageansvarlig: Henrik 
 

 

 

 

 

ref. Lone Bossen 
 

 

 

 

 
 


