
 

  

 

 

 

 

 

DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den  28.oktober 2014 
_________________________________________     
 
TID: den 28.oktober 2014, kl. 19-22 
Sted: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C 
Tilstede: Søren-Peter Pedersen, Henrik Smith-Hansen, Vibeke Jørgensen, Lisbet Hallum, Anne 
Margrethe Friis, Tommy Pedersen og Lone Bossen 
Afbud: Niels Bo Rasmussen 
 

1. Ordstyrer og referent 
Lisbet Hallum og Lone Bossen 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Vi tilføjer to nye punkter til dagsordenen: økonomi og Fod på Danmark 
Og vi vælger at udsætte et punkt.: Lokale Regler 
 

3. Medarbejdertræf 2014 – evaluering 
Aarhus afdelingen afholdt i år vores årlige medarbejder træf søndag den 26. oktober. 
33 deltagere mødtes i Risskov og gik en lille tur, hvorefter vi fik en let frokost på 6. Frederiks 
Kro. 
I forhold til vores invitation var gå-turen måske lige kort nok. Men til gengæld var der deltagelse 
af et par lettere gangbesværede medlemmer, og det var vi glade for. Måske vi skulle overveje 
alternative aktiviteter. 
Der var udbredt tilfredshed med maden, og stedet var spændende og nyt for mange. 



 

  

 
4. Økonomi 

Søren-Peter gennemgik afdelingens økonomi, som balancerer med et lille overskud indtil dags 
dato. 
 

5. Fod på Danmark 
Vi gennemgik kort vores evaluering, som vi har sendt til DVL. 
 

6. Ny annonceringsstrategi for afdelingen 
På baggrund af de erfaringer vi har fået med at annoncere vores ture i dagspressen, samt den 
effekt, vi har oplevet, det har haft, vil vi gerne fremover iværksætte dette som en fast procedure 
i afdelingen. 
Anne Margrethe melder sig til at gøre dette det næste halve år i Aarhus Stiftstidende og på 
AOA portalen,  derefter evaluering. 
I erkendelse af, at vi nok ikke får held til at få alle vores ture omtalt, vælger vi i denne omgang 
at annonce mandagsturene og lørdagsturene. 
 

7. Rekruttering af nye turledere 
Lone foreslår, at der på vores hjemmeside oprettes en mappe, som skal indeholde dokumenter 
med instruktioner og vejledninger, der kan hjælpe en ny turleder godt på vej . Lone får accept til 
at påbegynde dette arbejde, som skal endeligt godkendes af bestyrelsen, og ske i samarbejde 
med Ivan, inden det lægges ind på vores hjemmeside. 
Vi aftaler, at starte planlægningen af den nye halve medarbejderdag for turledere og potentielle 
turledere. Henrik, Vibeke og Lone melder sig til planlægningsgruppen. Samtidig beslutter vi at 
annoncere og reklamere for dagen på næste planlægningsmøde. 
 

8. Laugsaftener 
Deltagerantallet på Laugsaftenerne er faldende. Er tiden løbet fra disse laugsaftener? 



 

  

Vi besluttter at drøfte punktet på Generalforsamlingen i marts 2015, mhp. At indhente en 
vejledende meningstilkendegivelse. 
 

9. Landsmødet 
Vi drøftede kort et enkelt pkt. til landsmødet – nemlig pkt. 7 Eurorando 2015-2016. 
Var det for tæt på vores netop afsluttede projekt Fod på Danmark? Intet konklusivt kom frem. 
 

10. Retningslinier  for brug af vores hjemmeside 
I øjeblikket oplever vi ingen problemer med brug af vores hjemmeside. Vi synes den fungerer 
godt, og vi vænner os mere og mere til at bruge den. Derfor vælger vi at udsætte punktet til vi 
har en konkret problemstilling. 
 

11. Hundslundstien 
Henrik er via Friluftsrådet kommet med i en gruppe, som hedder Grøn Partnerskab. Derfra 
redegør Henrik for planerne for og økonomien bag etableringen af stien fra Odder til Hundslund. 
 

12. Eventuelt 
Ingen pkt 
 

13. Næste møder 
Den 13. januar 2015 kl. 19 i Carl Blochs Gade – Vibeke er kageansvarlig 
Den 4. marts 2015 kl. 19 i Carl Blochs Gade  
 
 
UDSATTE PUNKTER: 

 Lokale Regler 
 
 



 

  

referent: lone bossen 


