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Højbjerg, d. 28.02.2014 

Dansk Vandrelaug Aarhus afdeling. 

Referat af bestyrelsesmøde. 

 

Tid: Tirsdag d. 25. februar kl. 19.00. 

Sted: Hos Henrik Smith-Hansen, Grøfthøjparken 162, 12. tv, 8260 Viby 

 

Deltagere: 

Alle medlemmer af bestyrelsen: Henrik Smith-Hansen, Lisbet Hallum, Kirsten Hermann, Vibeke 

Jørgensen, Søren-Peter Pedersen og Tommy Pedersen. 

Desuden suppleanterne: Lone Bossen og Niels Bo Rasmussen. 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

  

Lisbet og Kirsten blev valgt. 

 

 2.  Godkendelse af dagsorden. 

  

Godkendt. 

 

 3.   Opfølgning fra sidste møde. 

 

 Lisbet og Vibekes forslag til ”gavecirkulære” blev vedtaget med få ændringer, det 

vedtagne findes som bilag 1. 

 

Revision af ”Lokale regler" blev udsat på grund af sygdom. 

 

Ivan Stensgaard afløser Sten Porse som web-redaktør efter generalforsamlingen. 

 

4. Økonomien for 2013 v/Søren-Peter. 

 

 Søren Peter fremlagde regnskab, alt står vel til. 

 

5. Generalforsamlingen. 

 

 Torben Aastrup har givet tilsagn om at opstille til valg af dirigent. 

 

Søren-Peter foreslog at han i lighed med tidligere år fremlægger budgettet for 2014 i 

tekstform. Det vedtoges med tilføjelse af, at bestyrelsen løbende holdes orienteret om 

afdelingens økonomi. 

 

På valg er: 

Formanden, Henrik som genopstiller. 

Vibeke, som genopstiller. 

Kirsten, som ikke genopstiller. Bestyrelsen foreslår Lone Bossen, som nyt 

bestyrelsesmedlem. Lone er villig til at stille op. 

Bo, som genopstiller som suppleant. 
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Lone, som genopstiller som suppleant, hvis hun ikke bliver valgt til bestyrelsen. 

Revisor Birgit Loft og revisorsuppleant Svend Krüger, Søren-Peter undersøger om de 

er villige til at genopstille. 

 

6. Fod på Danmark, møde i mediegruppen, Vejle torsdag d. 24. april. 

 

Henrik berettede om events i andre lokalafdelinger bl.a. besøger sundhedsministeren 

Roskilde afdeling. 

Vi har fået tilsendt 500 hæfter om ”Fod på Danmark” aktiviteterne. Kirsten fordeler 50 

styk til hvert af bibliotekerne og til kommuneinformation i begyndelsen af april. 

Resten administreres af bestyrelsen i forbindelse af PR-arbejdet. 

 Henrik og Lone tager til kursus hos mediegruppen, Vejle d.24. april. 

 

7. Formandsmøde i Odense d. 29 marts, hvem tager med? 

  

 Henrik og Søren-Peter. 

 

8. Bordet rundt, herunder Friluftsrådet v/Henrik og Tommy. 

 

Lone forventer at Sønderjyllandsturen må aflyses på grund af manglende tilmelding. 

 

Henrik deltager den 12. marts i et fredningsmøde vedrørende Stilling-Solbjerg Sø.  

Der arbejdes videre med kløverstien. 

 

Frilufsrådet: Naturens dag finder sted ved Ørnereden d. 14. september, Hou-stien 

påregnes indviet grundlovsdag. Regionsmøde 25.-26. april i jægerforbundets hus Kalø. 

 

Vi er 669 medlemmer ultimo 2013 og har haft en tilgang på 46. 

 

 9.  Eventuelt.  

  

Vibeke udtrykte ønske om at vi senere tager en drøftelse af øget 

deling/kommunikation af ideer mellem lokalafdeling og styrelse. 

 

 

 Næste møde tirsdag d. 22. april kl. 19 Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Kirsten Hermann 



 3 

Bilag 1 

 

 

Påskønnelse af medarbejdere i DVL Aarhus afdeling og oplægsholdere ved laugsaftener. 
 

1. Der afholdes et årligt medarbejdertræf for turledere og bestyrelsesmedlemmer  med 

ledsagere. Bestyrelsen planlægger træffet. 

2. Der afholdes et ekstra medarbejdermøde med fagligt indhold uden ledsagere. Bestyrelsen 

planlægger mødet. 

3. Ved længerevarende sygdom gives blomster eller andet. 


