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Referat fra bestyrelses-udvalgsmøde den 15.juli 2014 
DVL Aarhus Afdeling 

 
Tid: den 15.juli 2014 kl. 19.30 
Sted: hos Lone, Tranekærparken, Risskov 
Til stede: Vibeke Jørgensen, Henrik Smith-Hansen, Lisbeth Hallum og Lone Bossen 

 

1. Status på lokale PR-pgaver 
Der er kommet 130 T-shirts, som dels står hos Kirsten Hermann og dels hos Søren Peter, som 
desværre er blevet syg på ubestemt tid. Det er stadig lidt uvist, om det resterende bestilte 
materiale er ankommet. Henrik vil tage et overblik og kontakte Christian i DVL, og vil også, om 
nødvendigt, være behjælpelig med at omdele T-shirts og andet materiale ved start på 
”FodpåDanmark”-turene. 
 
Anne Margrethe har videresendt tekster og indhold til vores små kalender-annoncer til hhv. 
Århus Stiftstidende og Århus Onsdag. 
 
Lone har færdiggjort Pressemeddelelsen og vil sende den til de 4 lokalaviser sammen med 
Steen Porses billeder til brug i uge 30, hvor vores ture også annonceres. 
 
Vibeke har haft kontakt til JP Århus og Århus Stiftstidende, som begge har modtaget vores 
pressemeddelelse. Begge aviser er interesserede i projektet og vil eventuel sende en journalist, 
men har visse forbehold i forhold til ferieafvikling mm. 
 
Henrik tager kontakt til Margaret for at informere hende om planerne for start på projekt 
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FodpåDanmarks TIRSDAG den 5.august kl. 19.00 i Botanisk Have. 
Vi vil forhøre os hos Ivan Stensgård, om muligheden for at indlægge en opfordring til alle forrest 
på vores hjemmeside om at møde op den aften. Teksten kunne være som følger: Tirsdag aften 
den 5.august kl. 19.00 i Botanisk Have (se turannoncen) starter projektet Fod på Danmark i 
Aarhus afdelingen. Formanden vil byde velkommen og fortælle om projektet, og der vil blive 
uddelt gratisT-shirts med tur-logo. Pressen vil om muligt være til stede – derfor ser vi gerne 
så mange fremmødte som muligt.  
 
Henrik har flere gange forsøgt at komme i kontakt med de tre andre medarrangører af den 
lokale Event den 17.august ved De Små Fisk ved Silkeborg mhp. detailplanlægning af dagen. 
Henrik vil nu kontakte Ingvard Nørgaard fra Horsens afdelingen og foreslå, at de sammen med 
Viborg afdelingen tager ud for at besigtige pladsen i næste uge. 
Det kan blive nødvendigt, at vi i egne rækker finder en medturleder til Henrik, således at denne 
kan tage med toget og vise vejen fra toget ned til De Små Fisk. Henrik ville evt. skulle 
medbringe noget materiel i egen bil. 
 
2. Medarbejder dag 
Den 26.okt. 2014 på 6. Frederiks Kro.  
Vi kan godt være der, og vi kan få et Stjerneskud eller (forhåbentligt) en Pariserbøf og et glas 
vin/en øl og en kop kaffe til 265 kr. pr. person. Dette mener bestyrelsen godt kan honoreres 
indenfor budgettet. 
Vi skal nu have fundet en turleder til en rundtur på havnen – Lisbeth vil spørge Toni. 
Den endelige invitation og tilmeldingsfrist aftales på næste bestyrelsesmøde, hvorefter 
invitationen fremsendes senest den første uge i september. 
 
3. Fremtidige punkter 

 færdiggørelse af invitation til medarbejderdag 
 evaluering af projekt Fod på Danmark 
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 hvad kan vi gøre for rekruttere nye turledere 
 næstformandsposten 
 omskrivning af LOKALE REGLER 
 diskussion af retningslinier for hvad og hvordan, vi kan bruge hjemmesiden noget mere 
 udgifter til forplejning på bestyrelses-møder 

 
NÆSTE MØDE:   onsdag den 27.august kl. 19.00 på Folkestedet 
 
 
ref. Lone bossen 


