
 

 

 

DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2015  
______________________________________          
 
TID: den 28. oktober kl. 19-22 
 
Sted: Carl Blochprograms Gade 28, Aarhus C 
 
Tilstede: Søren-Peter Pedersen, Henrik Smith-Hansen, Vibeke Jørgensen, Arne Rindom, 
Lone Christoffersen, Inge Torkild-Hansen, Jens Buur. 
Afbud: Lone Bossen og Anne Margrethe Friis. 
 

 

 

1) Valg af ordstyrer 
Inge Torkild-Hansen. 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes efter tilføjelse af enkelt punkt under styrelsens arbejde.  
 

3) Afdelingens økonomi. 
 
Søren Peter orientere om hovedtal:  
Indtægter: Afdelingens tilskud + obligationsrenter = 37430 kr. 
Udgifter d.d.: ca. 21000 kr. 
Formue: Af obligationerne er der udtrukket 64000 kr. i år. Om 3 år er stort set alle 
obligationer udtrukket, hvorefter der ingen renteindtægter vil være. 215000 kr. står 
på en bankbog. Der er p.t. ikke nogen ide’ i at geninvestere i obligationer. Det 
forsøges at få en forhandling med banken om en højere rente på indlånskonto.  
 

4) Landsmøde 2015/Styrelsens arbejde. 
 
Vibeke orienterer: Der er sendt program med bilag til deltagerne i landsmødet.  
I det udsendte landsmødeprogram indgår der et oplæg med ideer til fælles 
vandreprojekt for 2018. 
Orienterer om arbejdet med turlederkurser og oplæg om det fra styrelsen.  
 
Vedr. kursusudvalg: Turlederuddannelsen bliver højt prioriteret. 
Sikre/eftertragtede kurser som foto, vandrekurser/gå rigtigt fortsætter i 2016. 
ViewRanger er der efterspørgsel på. Der kommer kursus vedr. udenlandsture.  
  
I København har de holdt en udstyrsaften i samarbejde med Spejdersport - med god 
tilslutning. Århus afd. forsøger at arrangere noget tilsvarende. Arne og Inge tager 
tråden op og kontakter Spejder Sport. Der kan læses om arrangementet i Vandreliv 
nr. 05, 2015 under ’Kurser’. Der sigtes på at etablere arrangementet i marts/april 
2016. 



 
 

 

5) Status for Kløverstien, Minikursus og Førstehjælp efteråret 2015 
Turene var vellykkede med deltagelse af ca. 25 fra DVL og 25 fra Fodslaw tillige med 
nogle lokale. Den lokale guidetur i Grenå var velbesøgt. 
 
Minikursus vedr. adgangsregler i naturen: Arne og Vibeke deltog og var tilfredse 
med kurset. Der var 14 deltagere.  
 
Førstehjælp: Der var 5 – 6 tilmeldte, og kurset blev derfor aflyst. Måske var 
tidspunktet om formiddagen ikke velvalgt. Det forsøges at arrangere et 
kursus en fredag aften og lørdag i efteråret 2016. 
  

6) Eurorando/event 2016 
 
Ikke meget nyt. Der mangler tilbagemelding fra enkelte afdelinger. Der kommer 
status på landsmødet.              

 

7) Den Blå Rambla  
 
Der har været 2 ture i år. Turene fortsætter i 2016. Henrik laver en tur den 9. januar 
fra Tre Ege. Der skulle være plads til 1 eller 2 ture mere. Turlederne opfordres til at 
byde ind med forslag. Emnet tages op på næste planlægningsmøde i februar 2016. 
Der serveres kaffe og kage på disse ture. 
Bent Hvid har spurgt til om DVL er interesseret i at deltage i Sct. Hans arrangement 
i Hasle Bakker.  

 

8) Planlægningskalenderen på hjemmesiden. 
 
Det kan ses som en fordel at have en planlægningskalender på hjemmesiden, idet 
det vil give overblik, men der kommer mange ændringer, så det kræver at 
kalenderen opdateres løbende. 
Margaret har p.t. overblikket. Ændringer meddeles/forespørges hos hende. Punktet 
sættes på dagsorden til næste bestyrelsesmøde. 

 
9) Dagdriverbanden, 20 års jubilæum og skriftet fra Arne. 

Orientering. 
Arne arbejder fortsat med historien. Tænker at den lægges ind på vores hjemmeside 
og sendes til Vandreliv.  
Overvejer om der skal etableres et arkiv på hjemmesiden med historie, 
turbeskrivelser m.v.  
 

10) Eventuelt. Strategimøde/Julemødet den 9.12.  
 
Julemødet: Løst og fast med planlægning. 
Strategimøde: Arne og Vibeke holder et opstartsmøde fredag 4. dec. kl. 9:30.  
 
Henrik deltog i Beder/Malling Fællesråds åbning af ny afmærket sti. Der er 



etableret flere stier i området. Den 4. sti indvies i foråret 2016. 
 

 
 
 

1)  Næste møde 
 

            Onsdag den 13. januar kl. 19 på Folkestedet. 
            Afbud: Jens 
             
            Kageansvarlig: Søren Peter 
 

 

 

 

 

         Ref. Lone Christoffersen 
 

 

 


