
Referat af DVL Århus’  medarbejdereftermiddag  søndag 1.3.15 kl. 12-16 på 
Folkestedet, Århus. 

Tilstede: 26 medarbejdere fra Århus-afdelingen. Dejligt at så mange mødte op . 

Ordstyrer: Lone, referent: Vibeke.  

 

Gensidig orientering. 

Orientering om kvalitetsvandrestier ved Kent: 

 Kent orienterede om kriterierne for at en sti kan certificeres som kvalitetsvandresti.  Og opfordrede til, at 
medlemmer med interesse for at arbejde med emnet melder sig til ham. For yderligere information se 
www.kvalitetssti.dk. 

Om Eurorando 2016 ved Lone:  

Orientering og opfordring til at man læser mere om emnet på DVL’s hjemmeside.   Århus afdelingen har 
mulighed for at lave en grupperejse med gruppetilmelding til arrangementet i Skåne sept. 2016. Afdelingen 
skal også afklare, hvilke events og vandreture vi vil udbyde i forbindelse med Eurorando projektet. 

2 forslag fra Sten Porse: 

Sten foreslår, Hærvejsmarchen 2016 starter i Padborg og slutter i Viborg.  Derudover foreslår han, at en af 
Eurorando 2016 vandringerne, som jo afvikles under temaet ENERGI, kommer til at gå til Tange-værket. 

 

Kort orientering om Styrelsesarbejdet ved Vibeke: 

Kursusudvalget har besluttet fremover at tilbyde kurser i både Øst og Vestdanmark.  

 Og OBS. på  medarbejder-kursus 2015, som foregår i Sønderborg 5-7. juni og har tilmeldingsfrist den 7. 
april kl. 12. 

 

Om  DVL-nyt og medlemsregistrering ved Lone: 

Vigtigt at man som medlem sikrer sig, at man står registreret på medarbejderlisten. Kun registrerede 
medlemmer for DVL Nyt, som indeholder vigtige oplysninger. Er man ikke registreret, kan man henvende 
sig til Henrik.  

 Kort orientering om det nye velkomstskrift til nye turledere i afdelingen ved Lone: 

Velkomstskriftet indeholder en masse nyttige oplysninger – bl.a. vores lokale regler, refusionsblanket og 
ikke mindst Kirsten Hermans nyttige oplysninger om kortmateriale og vejledning i brug af kort.  

Kort om regler for anmeldelse af ture ved Anne Margrethe: 

OBS på regler for anmeldelse for ture i private skove. Anne Margrethe har udarbejdet et ark med nyttige 
oplysninger. 

http://www.kvalitetssti.dk/


Orientering om de forskellige turtilbud i afdelingen ved Tony, Susanne, Irene og Lone:  

Onsdagsturenes ledere har overvejelser om at lave tilbud om weekendture på 10-12 km.  

Torsdagsturene har 20 års jubilæum i november år. Tony har diverse materiale. 

 

Orientering om planlægningsmøder ved Margaret: 

Margaret har sagt ja til at være koordinator for turplanlægningen  og ansvarlig for planlægningsmøderne 
fremover. 

 

Orientering om kort – hvor og hvordan ved Kirsten: 

Se: Vejledning til nye turledere på Dvl Århus’ hjemmeside.  

 

Orientering om DVL Århus’ hjemmeside ved Ivan. 

Besluttet, at vi udsætter konvertering til nyt webside program indtil videre. Som forberedelse til en   
konvertering foreslås det, at flere personer introduceres/ oplæres i systemet. Dette for at imødegå den 
sårbarhed, der ligger i, at vi kun har vores websideredaktør, som kender og kan redigere i programmet. 
Derfor søges interesserede, der kan/ vil oplæres sammen med Ivan.   

 

Forslag fra Svend Krûger om, at Molsrutens foldere lægges ind på afdelingens hjemmeside.  

 

Planlægning af afdelingens  juleafslutning 2015: 

Vi nedsætter et udvalg. Interesserede kan melde sig til Inge . 

 

Juletur 2015 til Hald Sø 20-22. nov.: 

Svend Krüger anmoder om underskudsgaranti på turen. Og oplyser at økonomien vil balancere ved ca. 16 
deltagere.  Det aftales, at bestyrelsen tager stilling til ansøgningen på næstebestyrelsesmøde d.  4. marts.  

 

Laugsaftener 2015. 

Det aftales, at Sten står for en aften i september og Irene står for en aften i oktober.  

Sten og Irene indmelder datoer til Margaret og Henrik.  

 

Referat 14.03.15 Vibeke.  



 

 

 

 
 
 

 

 


