
Bestyrelsesmøde den 28.9.2016 

Sted: Frivillighuset 

Tid: 19.00 – 22.00 

 

Dagsorden.  

Afbud fra Vibeke Jørgensen. 

1. Valg af ordstyrer og referent: Arne er ordstyrer og Lone C referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendes 

 

3. Afdelingens økonomi v. Henrik  

 

Siden sidste bestyrelsesmøde er der udbetalt 15000 kr. –  

Heraf kostede medarbejderdag 8400 – 3300 er udbetalt til ture – 1200 til landsmøde - 

regionsmødet 405 – svampetur 1500. På konto står 225000kr.  

 

a. Kapitalen i forhold til vedtægterne: Grænsen på de 20.000 skal fjernes. Det kræver 

en vedtægtsændring, som sker i Styrelsen. Landsformanden og formanden for 

Vedtægtsudvalget er adviseret og helt med på behovet for en vedtægtsændring. 

1. Der nedsættes et udvalg, der udarbejder og forhandler forslag til 

vedtægtsændring. Udvalget består af Henrik, Herluf og Arne. 

2. Derefter udarbejdes forslag til lokale retningslinjer/procedurer for, hvorledes 

denne vedtægtsændring kan administreres hvad angår årligt beløbs-hæve-grænse, 

til hvad og hvordan. Dette forslag skal vedtages på vores årlige 

generalforsamling.  Udvalg i forbindelse med denne opgave nedsættes senere. 

 

4. Orientering kort 

 

a. Medarbejderudflugten til Mariager 

Forløb fint, uanset lukning af spisested. 

 

b. Møde med Miljø og Teknik, Århus Kommune 22.8. Deltagere: Susanne Dyrlund 

Nielsen, Hanne Kaagaard Jensen, Steen Kobberø-Hansen, Henrik og Arne.  

Med Steens indlæg om bl.a. kulturstier skiftede de kommunale medarbejdere fokus fra 

tema med de lange stier Århus /Silkeborg. Miljø og teknik viste interesse for 

kvalitetsstier og vil gerne involveres i arbejdet og tage kontakt igen. Første del er, at 

Arne går med nogle medarbejdere på ture, hvorefter nogle udvælges, og Steen Kobberø 

så efterfølgende deltager. 

c. Skab i Frivillighuset. 



Vi har fået et skab til rådighed i Frivillighuset. Vi kan få ekstra nøgler.  

 

d. Tilmelding til Landsmødet er sket. 

Henrik, Arne, Lone og Vibeke deltager 

 

e. Røde Kors kursus i førstehjælp november eller december. 

En ny udgave er 7 lektioner, der kan afvikles på en aften fra 16 – 21/22. 

Brev til Hans Kurt, som svarede hurtigt tilbage.   

Den 4. og 11. november foreslås  

Arne hører om Hans Kurt kan de to dage.  

 

f. Hærvejsvandring august 2017 – et muligt samarbejdsprojekt mellem flere jyske 

DVL-afdelinger. Orientering om ideen/projektet. Er vi interesserede i at lægge 

turleder til? 

Emnet kom op på regionsmødet, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal 

undersøge, om der er interesse for projektet. Der var stor tilslutning til at arbejde 

videre med det. Ole Schelde er tovholder.  

Vanskeligheder i forbindelse med Århus afd. deltagelse: Skal vi selv finansiere 

prøvetur, og skal turleder rejse til og fra stedet for turen. Turledere skal selv finde 

hjælpere. Noget af turen ligger i Århusområdet: Kragelund – Septrup og Septrup – 

Nørhoved.  

Spørgsmålet må stilles til turlederne, kontakt til Arne og derfra til Ole Schelde. Arne 

sender brev til turlederne med hurtig svarfrist - 1. nov.   

     5. DVLs digitale fremtid - konsulentbureauet har afsluttet sin analyse og har et bud på en 

udviklingsstrategi for DVL.          

Orientering om hovedlinjerne i anbefalingerne. (bilag): DVL er meget lidt synlig på 

sociale medier, foreslås at afdelingerne får fælles struktur i hjemmesideadresserne 

med henblik på større synlighed i søgninger på nettet. Der forventes et øget 

samarbejde mellem afdelingerne herom. 

Lone B.: Resultatet bør vidensdeles med medlemmerne.  

Forslag fra Steen Kobberø-Hansen: Peytzudvalget fortsætter med næste fase: 

indhentning og vurdering af tilbud vedr. løsning af kommende opgaver. Arne har 

meldt ind, at han gerne deltager i næste fase. Herefter overgives projektet til 

medieudvalg. 

 

6. Nyhedsbrev via MailChimp.  

Den lovede tekniske ekspertbistand er ikke leveret. Hvordan kommer vi videre i 

processen?  



Et opstartsmøde med en konsulent, hvor Jens Buur, Lone Bossen, Ivan Stensgaard og 

Arne Rindom deltog, forløb positiv med lovning på den tekniske support, men intet 

skete, heller ikke efter rykker skriftligt og telefonisk.  

Arne har kontaktet det konsulent firma, som Lone B og Steen har været på kursus hos, 

for at få hjælp, men indtil nu kun med telefonsvarer på. Arne følger op på det. Har 

undersøgt på nettet, om muligheder for at få hjælp til at igangsætte det. Alternativt har 

Jens et bud på en kontakt.  

7. Spørgeskemaundersøgelsen hos Dagdriverne. Præsentation og drøftelse af resultatet.  

 

Der var udsendt i alt: 66 heraf 40 besvarelser. 

Aldersgrupper er mellem 55 og ældre end 65 – heraf 73 ældre end 65 og 78 % er 

kvinder.  

58 % har gået mere end 5 år, der er 88 % som har gået mere end 12 gange.  

M.h.t. længde af turene synes 44% at det bare er i orden. 16 % synes turlængden 15 

km er i orden, men så skal tiden tilsvarende forlænges. 38 % ønsker max. 12 km.  

M.h.t. hastighed synes 12% der gås for hurtigt, 85 % synes det er passende og 2 % 

synes, det er for langsomt.  

28 % synes gruppen skal deles i 2 efter turens længde. 34% ønsker området for turen 

angivet.  60 % ønsker at torsdagsturen fastholdes, som den er nu.  

 

Mulighederne for at handle på det, er at forhandle med aktørerne – turlederne. Som 

frivillig organisation kan bestyrelsen ikke bare træffe beslutning om, hvordan turene 

skal være.   

Resultatet er ikke entydigt, men i store træk er der tilfredshed med turene, og det skal 

selvfølgelig gerne være sådan.  

15 km er i store træk accepteret, hvor tempoet så nok skal justeres, når det er 15 km. 

Hvis turene skal meldes ud, forlades konceptet. 

Måske har vi ikke været gode nok til at melde ud, at der ville komme forandringer, 

efter at Jens Marius er holdt som turleder, og at det nu er torsdagsture, der varetages af 

flere turledere.  

Næste fase er at snakke med turlederne om resultatet.  

 

 

8. Medarbejderdagen.  

 

a. Planlægning med udgang i oplægget fra Inge, Vibeke, Herluf og Lone C (bilag) 

Der er kun 8 tilmeldte – så vi beslutter at udsætte medarbejderdagen til 5. februar 

2017. LC giver de 8 tilmeldte besked. 

Vi vender tilbage til oplæg til medarbejderdagen. 

 



9. Kursus i bestyrelsesarbejde den 29. oktober.  

 

Forslag fra Lone B, om at vi alle i bestyrelsen kunne deltage. Flere er interesserede og 

kan godt den 29. okt. Men tilmeldingsfristen er overskredet. Lone B kontakter Ole 

Berthelsen og meddeler, at flere af bestyrelsen er interesseret, hvis kurset kan gentages 

i foråret. Evt. kunne kurset arrangeres sammen med Viborg afd.  

 

10. Maritime Vandringer 2018.  

 

Lone B. har ideer til opstart af processen. 

Bør sættes i gang allerede nu, idet erfaringer har været, at det har været svært at 

realisere tidligere ideer til turtemaer fra hovedorganisationen. 

Forslag om ensartet Set up på annoncering af maritime vandringer og forslag om at 

iværksætte en konkurrence mellem afdelingerne om, hvilken afdeling der kan 

arrangere flest maritime vandringer.  

Punktet vil forventeligt komme på landsmødet. Så det vil være fint at afvente, hvad 

der kommer på landsmødet.  

 

 

11. Evt. 

 

Årligt møde i Friluftrådet for medlemmer af DVL, Henrik refererer ved næste møde. 

Der skal nok tænkes på en ny suppleant.  Der er tilkendegivet interesse fra Anne 

Marie Buur og Arne Rindom. 

 

Mail fra Susanne om en Tunøtur med spørgsmål om, hvor deltagelse i den tur skal 

indberettes. Obs på at Susanne og Hanne er de eneste turledere, der fast går hver 

mandag – hvilket bør påskønnes.  

 

Næste bestyrelsesmøder: 2.11. – og 6.12.  

 

 

Kage og kaffe:  

Henrik klarer det. 

 

 

 


