
 

  

 
 
DVL Aarhus Afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. maj 2016 
________________________________    
 
STED: Folkestedet, lokale 1.7. Carl Blochsgade 28, 8000 Aarhus C 
TID: tirsdag den 24. maj. kl. 18.30 – 22.00. 
TILSTEDE: Arne Rindom, Henrik Smith-Hansen, Lone Bossen, Jens Buur og Herluf Dose 
Christensen. 
AFBUD: Inge Thorkild-Hansen, Vibeke Jørgensen, Lone Christoffersen 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Arne Rindom 
Referent: Lone Bossen 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes efter at et nyt pkt. “planlægning af medarbejderdagen den 2. 
oktober” kobles til pkt. 9.  
Desuden implementerer vi en tidsfrist og deadline for, hvornår punkterne 1-8 skal 
være afviklede og en pause afholdes. 

 
3. Afdelingens økonomi v. Henrik 

Henrik gennemgår en status fra banken, hvoraf det fremgår, at afdelingens økonomi 
balancerer med et lille overskud. 
i forbindelse med kassererskift vil Henrik og Arne aftale et møde med afdelingens 
bank. 

 
4. Underskrifter vedr. ny fuldmagt til banken  

Alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet div. papirer til banken, således at 
Arne Rindom nu også har fuldmagt til vores konto i banken. 

 
5. Orientering (meget kort) 

a. Formandsmøde Odense den 30. april  
Arne/Henrik refererer. Ingen større beslutninger blev taget.  
Det største punkt var orientering om den nye udviklingsgruppes arbejde. Der var i 
overvejende grad en positiv opbakning til dette på formandsmødet. 
 
Arne supplerer med referat fra et møde i København den 19. maj vedr. DVL's 
digitale kommunikationsstrategi. Et konsulentfirma er sat på opgaven at analysere 
og forbedre vores digitale kommunikations platform. 

 
b. Møde med Miljø og Teknik, Århus Kommune, vedr Europavandrevej E1. Den 

27. april.  
Arne, Henrik og Svend Krüger var til møde med Aarhus Kommune, som gerne vil 
have Europavandrevej E1/dele af den opgraderet til kvalitets- vandresti.  



 

  

DVL har de faglige kompetencer til at opmåle, vurdere, registrere og således 
certificere stierne. 
Et nyt møde skal afholdes, hvor også Steen Kobberø-Hansen skal deltage. 

                          
c. Kursus om kvalitetsvandreveje den 18. og 19. april i Mols Bjerge.   

Arne har deltaget på et kursus om kvaltitetsvandrestier/-veje.  Han er nu en af 
DVL's certificeringsteam. 

 
d. Seminar om medlemskommunikation den 19. april. 

Ivan Stensgaard og Lone Bossen deltog i et tre timers kursus om mulighederne ved 
en digital medlemskommunikation.  
Kurset var et tilbud fra Kulturstyrelsen, som for nuværende giver tilskud til 
udsendelsen af vores medlemsblad. Dette tilskud vil blive udfaset over en treårig 
periode. 
Kurset inspirerede til brug af programmer og redskaber, som dels kan forbedre 
brugen af vores egen hjemmeside og dels give os muligheden for udsendelsen af 
Nyhedsbreve til medlemmerne via et særligt mailprogram (MailChimp). Ivan 
Stensgaard vil arbejde videre med dette mailprogram.  
  

e. Turen til Lüneburger Heide sammen med Viborg-afdelingen.  
Jens Buur kan fortælle, at weekend-turen nu er lagt på DVL´s hovedhjemmeside. 
Jens vil kontakte Ivan for at bede ham om at “høste “den til vores egen hjemmeside. 

 
6. Medarbejderudflugten 

Programmet ser rigtig fint ud. Der er tilslutning til, at vi også betaler en guide til 
rundvisning.  
De 2½ time fra ankomsttidspunktet kl. 10.30 til frokost kl. 13, er måske for længe til 
en “kun” 7 km´s gåtur. 
Lone B. vil lige tale med Anne Margrethe om, om turen evt. kan forlænges? Ellers 
foreslår vi, at vi først mødes kl. 11, hvis Lone C. kan acceptere det?  
 

7. Lokalesituationen på Folkestedet 
Da det i tiltagende grad er svært at få de lokaler, vi ønsker på Folkestedet, har Arne 
været på udkig efter andre muligheder. Og det nye frivillighus på Trøjborg vil gerne 
huse os, og har mange forskellige lokaletyper. Det skal afprøves. 
 

8. ”Hold Danmark Rent” – et indspark på Formandsmødet i Odense 
Fra formandsmødet præsenterer Henrik en ganske lille pakke, som indeholder 
tynde plastikposer i metermål. Meningen er, at plastikposen kan afrives i den 
ønskede længde og en knude bindes først i den ene ende og senere efter opfyldning i 
den anden ende. Formålet med denne lille innovation er at give et redskab til 
konceptet “Hold Danmark Rent”. Poserne skal bruges og fyldes op med affald under 
vores vandringer i skov og strand. 
Vi støtter konceptet, men synes måske, at andre allerede eksisterende plastikposer 
godt kan anvendes, da den lille nye innovation koster 10 kr. pr. pakke. 
Vi taler også om, hvordan vi kan implementere konceptet. At samle skrald på en hel 
vandretur, vil sikkert kunne vare hele dagen, men måske den 



 

  

første/sidste/midterste halve time på udvalgte vandringer kan bruges til det. Ideen 
skal med på medarbejderdagen. 
 
                                PAUSE 

 
9. Strategiudvikling centralt og lokalt i DVL: hvordan kommer vi i bestyrelsen videre i 

processen lokalt og hvordan forbinder vi os med de centrale udviklingslinjer. 
a. Indkredsning af temaer og problemstillinger til heldagsmødet med 

udgangspunkt i bilagene fra sidste møde: 
a.i. ”Organisationsudvikling …”. Jens orienterer.  

a.ii. ”Prioriterede Outputs…”. Jens orienterer om processen og oplægget. 
a.iii. Referat af DVL Århus strategimøde ti. 16.febr 2016 

b. Konkret plan for heldagsmødet: indhold, struktur, tidspunkter, referater mm. 
 
             Arne konfirmerer, at vi fredag den 10. juni afholder en heldags arbejdsdag kl. 9.00-      
             15.30 på Frivilligehuset på Trøjborg. Nærmere adresse følger. 
              
            Men hvordan strukturerer vi diskussionen? og hvad skal dagen ende op med ? 
 
            Vi taler lidt løst og fast om de problemstillinger, som vi ser i vores nuværende afde- 
            ling, som den kører nu. 
            Vi sidder alle sammen med ideer og ønsker til, hvordan vi fx. kan fremme mangfol- 
            digheden i udbuddet af ture, hvordan vi kan fremme samarbejdet med både de fri- 
            villige og alle medlemmerne, hvordan vi kan forbedre kommunikationen digitalt og  
            mundtligt, hvordan vi kan/bør fremme samarbejdet med externe samarbejds- 
            partnere, og hvordan vi optimerer vores egen turlederintroduktion/-udddannelse. 
 
            Vi har forskellige input til dagen fra fx. vores eget tidligere arbejde om strategier,       
            den nye udviklingsgruppes arbejde, og det spørgsmål som blev stillet af vore egne  
            medlemmer: hvad skal vi bruge vores penge til? 
             
           Skal vi starte arbejdet med at formulere strategier for, hvad vi ønsker skal ske i frem- 
           tiden og efterfølgende beskrive de handleplaner og opgaver, som knytter sig til dem? 
           Eller skal vi starte med at identificere de opgaver, hvor vi gerne vil ændre noget?  
 
           Vi forventer, at vi på dagen 

 får udarbejdet en plan over udviklingen i afdelingen i 2016/17 

 kan afklare, hvilke områder og punkter, der skal fremlægges, debatteres og besluttes 
på medarbejderdagen. 

           
10. Dato for næste bestyrelsesmøde samt kageansvarlig 

På heldagsmødet vil vi kunne se, om vi skal afholde det næste bestyrelsesmøde 
allerede i slutningen af juni, eller om vi kan vente til august. 
Herluf er kageansvarlig på næste ordinære bestyrelsesmøde.  
Ved heldagsmødet på frivillighuset på Trøjborg har vi adgang til en café. 
 

11. Eventuelt 



 

  

Jens Buur oplevede en dag helt tilfældigt at komme forbi indvielsen af Kløverstier i 
Ebeltoft, hvilket han var uvidende om og noget overrasket over. Han spørger til, om 
vi ikke pr. automatik bliver kontaktet i sådanne tilfælde. Og hvis vi tydeligvis ikke 
bliver det, om vi ikke fremover skal gøre noget for at blive det?  Og det er vi for så 
vidt enige i. 

 
 
 
 
 
Referent 
Lone Bossen 
 
d. 25. maj 2016 


