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DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 
_______________________________________   
 
TID: den 27. august 2014 kl. 19 – 22 
STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C 
TIL STEDE:  Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum, Lone Bossen, Henrik 
Smith-Hansen og Vibeke Jørgensen 
AFBUD: Anne Margrethe Friis og Søren-Peter Pedersen 

 

 

1) Ordstyrer og referent 
Lisbet Hallum og Lone Bossen 

 

2) Godkendelse af dagsorden 
Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må 
udsættes til næste møde. 
 

3) Medarbejderdag 
6. Frederiks Kro er reserveret til medarbejderdagen den 26.oktober kl.12. 
Toni og/eller Margaret vil lave en lille gå-tur af en times varighed inden frokost. 
Lisbet og Henrik færdiggør invitationen, som udsendes i begyndelsen af oktober. Lisbet vil tage 
imod tilmeldinger. 
 

4) Evaluering af fod på Danmark 
 annonceringsarbejdet har krævet en del ressourcer 
 på eksempelvis torsdagsturene har vi haft 2-4 nye deltagere de sidste 4 torsdage, 
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hvilket klart er over gennemsnittet af ny-tilkomne. Men vi har ikke et klart indtryk af hele 
effekten af kampagnen 

 der, hvor vi har udlagt pjecerne og samtidig har kunnet følge, om de er blevet modtaget 
af publikum, har der tydeligvis været afsætning af dem 

 vi ønsker i en fremtidig kampagne at få indflydelse på, hvilke lokalaviser, der skal 
annonceres i 

 kunne annoncerings-strategien have været tænkt anderledes, således at vi havde 
benyttet mere af de netværk, hvor vandrekulturen i forvejen findes (eksempelvis 
højskolernes vandrekurser, rejsebureauer, som tilbyder vandreferier eller/og standerne 
ved populære vandrestier mm.)? 

 Vi er blevet opmærksomme på, at vi i egen afdeling godt kan benytte os mere af, at 
annoncere i dagspressen (punktet udsættes til næste møde mhp., hvordan dette kan 
håndteres) 

 i starten manglede der et erfaringsudvekslingsforum på Fod på Danmarks egen 
hjemmeside 

 vi skal nu aflevere stafetten, og Formanden har aftalt med Viborg afdelingen, at den 
overleveres til dem i Kragelund den 29.august. Formanden inviterer til at deltage i dette 

 vedr. den landsdækkende evaluering af Fod på Danmark-projektet, så vil Henrik afklare, 
hvordan vi skal gøre dette. 

 

5) Rekruttering af turledere 
Skal tirsdags-aften turene nedlægges? Angiveligt er der ringe deltagelse på disse ture, og 
samtidigt er det svært at finde turledere til turene. Vores umiddelbare mening er, at hvis ikke det 
fornødne antal turledere kan rekrutteres på det kommende planlægningsmøde, så må 
tirsdagsturene holde en pause. Samtidig aftaler vi at kontakte Toni for at høre, hvor mange 
turledere, der egentlig behøves. 
 

          Toni siger: ud fra den foreliggende statestik er der et nydeligt fremmøde. Hun vil tage tal 
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          lene med til næste planlægningsmøde. Samtidig kræver tirsdagsturene ikke en kon- 
          tinuerlig gruppe af turledere, men bare det, at mange (ca. 17) byder ind med en en- 
          kelt tur hver. 
 

          På spørgsmålet om, hvordan vi kan rekruttere flere turledere, starter vi med følgende: 
 turlederne må gerne i starten af en vandretur opfordre deltagerne på turen til at overveje 

dette 
 måske udfærdige en A-4 side, hvor alle herlighederne ved at være turleder nævnes 
 formanden vil reklamere for for turleder-jobbet på planlægningsmødet 
 opråb på vores hjemmeside 
 punktet følges op på de følgende bestyrelsesmøder 

 

                                                      OPRÅB 
Til alle interesserede 
Enhver vellykket vandretur er udover det gode vejr afhængig af en turleder. En turleder, som 
har forberedt en rute, tænkt på terrænet, distancen og især bustransporten til og fra ruten. 
I Aarhus har vi været begavet med de bedste af slagsen. 
Af flere forskellige årsager har mange af disse turledere følt sig nødsaget til at stoppe. 
Derfor har turledergruppen desperat brug for nye turlederaspiranter.  
Og det kunne godt være dig!!!!! Kunne det ikke???? 
Ring til en fra bestyrelsen, hvis du er interesseret. 
 

6) Udgifter til forplejning på bestyrelsesmøder 
Vi aftaler, at traktementet til møderne bliver kage og kaffe/te, medmindre andet er aftalt. Indkøb 
af kage refunderes efter bilag, og hjemmebag af kage refunderes med 35kr. 
 

7) Regionsmøde lørdag den 20.september 
Alle afdelinger i Jylland og på Fyn samles én gang om året i Tranbjerg. Det har tidligere været 
muligt at kunne købe sig til forplejning på stedet, men det er det ikke længere. Forplejningen 
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ligger foreløbig i hænderne på Aarhus afdelingen. Det er et stort arbejde og måske ikke helt 
rimeligt. Derfor vil formanden skrive til de andre afdelinger og fordele nogle af opgaverne til 
dem. 
 

8) Naturens dag den 14.september 
Kirsten Hermann vil afvikle de to ture, som Aarhus afdelingen skal stå for på dagen. 
Formanden vil stå ved vores stander det meste af dagen, og vil gerne have en eller flere 
personer med til det. 
 

9) Generalforsamling 
Vi aftaler, at næste generalforsamling bliver: tirsdag den 17.marts 2015 . 
 

10) Næstformandsposten 
Vi fortsætter frem til næste generalforsamling uden næstformand. 
 

11) Tunø turen 
Vibeke redegør kort for, hvad problemet har været. Turens turleder vil gerne gentage turen 
næste sommer – turen var meget velbesøgt, men han vil gerne fritages fra det administrative 
arbejde omkring betalingen af turen. 
Vi vil understøtte, at dette problem løses – punktet tages op igen til foråret. 
 

12) Lokale regler 
Det kræver mere tid end vi umiddelbart har i dag at revidere/omskrive disse regler. Derfor 
aftaler vi, at vi på næste bestyrelsesmøde afsætter en time til dette og forventer, at alle har 
forberedt sig til det (de lokale regler er udsendt som bilag til dette bestyrelsesmøde). 
 

13) Evt. 
 der er 4 ansøgere til turleder kursus – alle 4 bevilges kurset 
 formanden gennemgår afdelingens økonomi – som balancerer 
 de to ture på Vandrernes Dag annonceres i én annonce, som kommer i Jyllandsposten 
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og Aarhus Onsdag. Lone og Niels Bo tager sig af dette. 
 Ivan har fået en henvendelse fra Aarhus Teater om tilladelse til at annonce på vores 

hjemmeside for en vandreperformance, som de vil afholde i efteråret. Vi siger ja, fordi 
ideen ser spændende ud, fordi andre har haft fokus på os som et stykke kultur, og fordi 
vi måske selv kan få lidt gratis reklame. 

 

 

 

     
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 28.okt., kl. 19. 
Kage-ansvarlig: Jeg foreslår Lisbet Hallum  
 

 

PUNKTER, SOM SKAL TAGES OP IGEN: 
 hvordan udvikler vi en bedre annoncerings-strategi 
 evalueringsskemaet vedr. Fod på Danmark 
 rekruttering af turledere 
 Tunø turen 
 Lokale regler 

 

 

 

 

 referent: lone bossen 

 

 

 

 
 


