
DVL – bestyrelsesudvalgs referat den 21.maj 2014 

  

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelses-udvalgsmøde den 21. maj 2014 
DVL Aarhus Afdeling 

 
Tid: den 21.maj 2014 kl. 16.00 
Sted: hos Lone Tranekærparken, Risskov 
Til stede: Søren-Peter Pedersen, Vibeke Jørgensen, Henrik Smith-Hansen, Anne Margrethe 
Friis og Lone Bossen 
 

1. Lokale PR – opgaver 
HENRIK bestiller 150 flyers, 200 T-shirts, 200 badges og 60 plakater. 
Materialet sendes til SØREN-PETER, som vil være behjælpelig med omdelingen af effekterne 
ved vandreturerne i Fod På Danmark projektet. SØREN-PETER vil også løbende gøre status 
over vores forbrug af effekterne og evt. genbestille noget mere. 
Mht. programmer har Kirsten Hermann omdelt til byens biblioteker, og VIBEKE vil omdele de 
sidste midt i juni til byens sportsbutikker. 
 
VIBEKE og LONE vil udfærdige en pressemeddelelse, som skal sendes til Aarhus Stiftstidende, 
Aarhus Onsdag, de fire Lokalaviser samt Jyllands Postens lokalsektion. 
Endvidere skal vi forsøge at kontakte en journalist mhp. evt. et interview/artikel i en af aviserne. 
HENRIK vil godt stille op til interview og måske vi også kan spørge Kirsten Hermann. Det vil 
HENRIK gøre. 
Sten Porse skal kontaktes vedr. lokalt billedmateriale, som ville kunne bruges sammen med en 
pressemeddelelse. Dette vil HENRIK også gøre. 
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ANNE MARGRETHE vil kontakte Aarhus Stiftstidendes AOA guide og Aarhus Onsdags ”Byen 
rundt” for at høre, hvordan og hvorledes vi løbende kan få vores vandreture i ”Fod På Danmark” 
annonceret i deres ”aktivitets kalender”.  ANNE MARGRETHE vil også forhøre sig om, hvordan 
vi kan få en lidt større – men dog alligevel lille – annonce i aviserne. 
 

2. Åbningsturen i Fod På Danmark -projektet den 5. august 
Vi lufter flere forskellige muligheder for at få en festlig start på projektet uden dog at slå for 
store brød op set i lyset af, at denne første tur er en kortere aftenstur på en hverdagsaften. Så 
vi ender med at beslutte os for, at vandreturen denne aften starter med, at HENRIK byder 
velkommen og derefter fortæller kort om projektet ”Fod På Danmark”. Derefter uddeles der T-
shirts, badges og flyers – og så kan vandringen begynde!! 
 

3. PLANLÆGNING AF EVENT DEN 17. AUGUST 
HENRIK vil tage kontakt til formændene i de tre andre afdelinger (Silkeborg, Horsens og 
Viborg) for at starte en nærmere planlægning af eventen. 
 
 
NÆSTE MØDE D. 11.juni kl. 9.00 på FOLKESTEDET – fortsættelse af bestyrelsesmødet den 
13. maj (Vibeke medbringer rundstykker) 

1. Hvad gør vi ved næstformands-situationen? 
2. Medarbejder-dag i september? 
3. Naturens dag i September 
4. Status over vores PR-indsats i projektet ”Fod På Danmark” 

 
 
ref. Lone bossen 


