
 

  

 

 

 

 

 

DVL Aarhus afdeling 
Referat fra bestyrelsesmøde den 29. april 2015  
______________________________________          
 
TID: den 29.april, kl. 19-22 
 
Sted: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C 
 
Tilstede: Søren-Peter Pedersen, Henrik Smith-Hansen,  Lone Bossen, Jens Erik Buur,  
Arne Rindom , Lone Christoffersen og Inge Torkild-Hansen  
 
Afbud: Vibeke Jørgensen og Anne Margrethe Friis  
 
 
 

1) Valg af ordstyrer og referent 
Henrik Smith-Hansen  og Lone Bossen 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes efter tilføjelse af tre nye punkter 
 

3) Opfølgning fra Generalforsamling 
Diskussionen fra generalforsamlingen om, hvorvidt den indestående kapital skal bruges og 
til hvad, tages op. Det aftales at tage punktet op igen, når den nye bestyrelse har fået lidt 
mere fodfæste. 
 

4) Valg af næstformand, kasserer og sekretær 
Bestyrelsen konstituerer sig således:  Arne Rindom tiltræder som næstformand, 
Søren-Peter Pedersen fortsætter som kasserer og Lone Bossen som sekretær 
 

5) Gavecirkulære 
Der er forslag om at ændre gavecirkulæret, således at det bliver muligt for formand og 
næstformand at repræsentere Aarhusafdelingen ved f.eks. jubilæumsinvitationer i andre 
afdelinger med en lille erkendtlighed. 
Samtidigt er det ønskeligt, at afgående medarbejdere (både turledere og 
bestyrelsesmedlemmer) kan påskønnes med en lille afskedspresent. 
Således formuleret: 
   * Ved repræsentation af Aarhusafdelingen ved andre afdelingers/ foreningers 
       jubilæer, fødselsdage mm., kan repræsentanten medbringe en passende present 
      efter eget skøn.      
      *Afgående turledere eller bestyrelsesmedlemmer kan påskønnes med en passende 
 



 

  

          afskedspresent.     
 

6) Formandsmøde den 25.april 
Henrik referer fra formandsmødet: 
Trygfonden har givet 500.000kr til afholdelse af førstehjælpskurser i afdelingerne. 
Der er etableret et samarbejde med Dansk Røde Kors, som skal afholde kurserne. 
Henrik vil tage kontakt til D.R.K. Her i byen for at aftale med dem, hvornår vi kan tilbyde 
vores turledere kurset. 
Vi forventer at skulle afholde to kurser, eet om dagen (tirsdag formiddag, hvor vi ingen 
vandringer har) og eet om aftenen.  
 
 Ole Bertelsen tilbød på formandsmødet, at undervise afdelingerne i adgangsregler. Lone 
vil skrive til Horsens og Viborg afdelingerne for at høre, om de kunne være interesseret i et 
fælles arrangement, hvor O.B. Så skulle være underviser. 
 

7) Eurorando 2015/16 
Lone referer om status for projektet. 
Det pointeres, at der netop her først i maj bliver åbnet for gruppetilmeldinger. Hvis 
afdelingen selv ønsker at arrangere en grupperejse, så skal det være nu. Men Christian 
Lauritsen vil  arrangere en landsdækkende grupperejse, hvortil interesserede ville kunne 
melde sig. 
Senere til september vil individuelle tilmeldinger kunne gøres. 
Der diskuteres også, om Aaarhus afdelingen kan/vil bidrage med en Event muligvis i 
Mindeparken. Intet konklusivt. 
 

8) 85 års jubilæum 
Aarhus afdelingen ønsker ikke markere dette. (Vi fylder først 85 om to år :0)).  
 

9) Afdelingens økonomi 
Søren-Peter Pedersen redegør for afdelingens økonomi efter året første kvartal. Vi har 
modtaget tilskud fra landsforeningen, og budgettet balancerer med et lille overskud. 
Jens Erik Buur ønsker at planlægge en flerdagstur til Lünerburger Heide.  
Jens vil lave et budget over turen, hvorefter en evt. underskudsgaranti kan diskuteres. 
 

10) PR arbejde i afdelingen 
Lone efterspørger interesserede til PR arbejde. Kunne vi synliggøre os selv lidt mere ved at 
blive omtalt på hjemmesider og i tidsskrifter, hvor andre lignende fritidsorganisationer 
bliver nævnt? Punktet tages op igen. 
 

11) Status over det kommende års arbejdsopgaver 
Fra aftenens møde opsummeres foreløbige fremtidige arbejdsopgave for det kommende år: 
     Førstehjælpskurser 
     Eurorando 
     Foredrag ved O.B. Om adgangsreglerne 
     Hvordan med vores indestående kapital 
     Afdelingens PR arbejde 
      Et ”Nyhedsbrev”? 



 

  

   
12) Eventuelt 

Inge, som har meldt sig som medarrangør af juleafslutningen, mangler et talerør til 
afdelingens andre medlemmer. Vi diskuterer kort muligheden for mail-liste, nyhedsbrev 
på hjemmesiden mm. Punktet tages op igen. 
 
 
Næste møde: den 12. maj kl. 19, Carl Blochs Gade 28. 
Kage ansvarlig: Vibeke 
 
 
Punkter til næste møde: 

 førstehjælpskurser 

 Jens' rejse 

 vores indestående kapital 

 PR arbejde? 

 Nyheds? 

 Friluftsrådet – referat 

 afdelingens fremtidige strategi 

 Eurorando 
 
 
 
ref. Lone Bossen 
 
 
 

 


