
 

 

 

DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 23. september 2015  
______________________________________          
 
TID: den 23. september 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.  
Afbud: Inge Torkild-Hansen, Jens Buur og Anne Margrethe Friis. 
 

 

 

1) Valg af ordstyrer 
Lone Bossen.  
 

2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes efter tilføjelse af tre punkter under eventuelt.  
 

3) Status for medarbejderdag, minikursus og førstehjælp. 
Medarbejderdag: Der er 26 tilmeldte. Omvisning og frokost er bestilt. Kørsel: LC 
koordinerer vedr. dem, der har kørelejlighed behov. 
Minikursus: Aktuelt 9 tilmeldte. Vurderer at der minimum skal være 12 deltagere for at 
gennemføre kurset. Nævnes i nyhedsbrev.  
Førstehjælp: Aktuelt 4 tilmeldte.  
 

4) Kløverstien 
Lone Bossen orienterer om planen. Hun skriver pressemeddelelse i denne uge. Der 
henvises til program på hjemmesiden.  
 
 

5) Regionsmøde den 19.9. i Tranbjerg 
Henrik orienterer om følgende emner fra mødet:  
 

1. Hærvejsmarch med overnatning 2016. 
 

2. Euroando, Landsforeningen har planer om at arrangere ture gennem Jylland og 
Fyn i august/september måned. 

3.  Stiudvalget vest, der dækker afdelingerne Jylland og Fyn søger folk til at sidde i 
udvalget. I udvalget tales der om erfaring ved at lave nye stier med myndighederne 
og en koordinering af stier fra den ene afdeling til den anden. 



4. Formandsposten og kommende landsmøde: Steen Kobberø stiller op til valget 
af formand. Der er 4 kandidater fra Jylland der stiller op til styrelsen.  

5. DVL betaler: En række forslag til indkøb, herunder vindbanner, som dog ikke 
kan finansieres i år. Andre forslag er førstehjælpspakke og regnslag til 
turledere. 

 
6. Kategorisering af ture: Nogle afdelinger begynder at arbejde på det.  

 
7. Regionsmøde næste år bliver 20. aug. 2016 

 

6) Eurorando. 
 

Eurorandokoordinationsgruppen afventer bindende tilsagn fra afdelingerne i Jylland og 
Fyn til en Eurorando-vandre-tour i Danmark i august 2016. 
Eurorando aktiviteterne kan følges her :  http://www.dvl.dk/aktiviteter/aktuelt-
kategori/eurorando2016 

Der kan allerede laves ture i afdelingen med overskrift Eurorando 2016, evt. med temaet 
”Energi” 

 
7) Styrelsens arbejde 

Der arbejdes på at få gjort diverse papirer klar til landsmødet, herunder forslag til 
vedtægtsændringer. 
Der er forslag om at nedsætte en udviklingsgruppe under styrelsen. 
Aktuelt emne: Fastholdelse af frivillige. 

 
 

8) Eventuelt 
1. Torsdagsturenes længde: På baggrund af kritik fra nogle turledere vedr. udmelding om 

ændring af længde på torsdagsturene, tages emnet op igen. Bestyrelsen beslutter at fastholde 

beslutningen vedr. turenes længde til 12 – 15 km. Se begrundelse i møderef. Fra 18.8.2015. 

Der evalueres på dette i august 2016 efter objektive og målbare parametre.  

2. Strategimøde: Der tænkes et totrinsforløb, hvor Arne og Vibeke starter ud med forberedelse 

efter landsmødet. Lone B. kobler sig på senere. Strategimødet lægges i jan./febr. 2016, hvor 

der arbejdes med oplæg til generalforsamlingen i marts.  

3. Meddelselser: 

Vandreliv sendes med 100 eksemplarer til DOKK 1 og Arne modtager 100 stk. til fordeling 

på de øvrige biblioteker.  

Arne har haft kontakt til Toni og gennemført interview, som skal bearbejdes. Toni har 

gennem årene samlet et ganske stort beskrivende og historisk materiale.  
 

 

 
 

1)  Næste møde 
Onsdag den 28.oktober kl. 19 på Folkestedet. 

http://www.dvl.dk/aktiviteter/aktuelt-kategori/eurorando2016
http://www.dvl.dk/aktiviteter/aktuelt-kategori/eurorando2016


Kageansvarlig: Lone B 
 

 

 

 

 

ref. Lone Christoffersen 
 

 

 


