
Notater om ideer og synspunkter fra medarbejder arbejds dagen  d. 8/4-17. DVL. Århus. 

 

 

Referent: Inge Torkild-Hansen. 

 

Det planlagte program blev gennemført, med passende tid til  de enkelte emner på dagsordenen. 

 

Arne Rindom præsenterede ”Kvalitestier” og ”Kvalitetevandreveje”,  begreber  fra tysk 

certificering af vandreruter. Ved hjælp af den omdelte folder fra DVL: Kvalitetssti,  diskuterede vi i 

grupper, om de opregnede krav kan fungere på vores vandreture og  danske vandreruter generelt. 

Der var enighed om at folderen kan bruges til inspiration og ved forberedelse af ture. Men at 

konceptet er udtænkt i et andet land med en anden geografi, med Tysklands befolkningsfordeling i 

store byer, og rettet imod  vandre- turister, som er en stor og købedygtig gruppe. Mols Bjerge stien 

er på 20 km,certificeret og blev indviet i 2016. 

 

 

Kirsten Herman opridsede retningslinierne for sikkerhed på ture. Der skal altid være 2 turledere på 

lange ture, den ene er bagstopper og skal have 1 fløjte med, vigtigt når man går med store grupper. 

 

Der arrangeres et 1.hjælpskursus på 12 timer i efteråret 2017. Det er primært tiltænkt turledere, men 

ledige pladser kan gives til interesserede turdeltagere. De tilstedeværende ønsker kurset gennemført. 

 

 - For at undgå skader forbeholder bla. Onsdagsgruppens turledere sig ret til at aflyse i         

   tilfælde af glat føre. 

 - Hvis der opstår problemer for en deltager undervejs, skader, træthed m.v. kan turlederen 

   sørge for en hjælper/støtteperson, så vedkommende gennemfører i eget tempo. 

 

Der er i årenes løb blevet afholdt mange ture og afdelingen har behov for et tur arkiv. Leif Søren- 

sen vil arbejde med en digital løsning. Afdelingen har mapper med beskrivelser og kort ligesom Ar- 

ne Rindom har 119 GPS filer. Vi talte om de tekniske muligheder og om adgangen til det nye arkiv. 

Skal det være for turlederne, for medlemmer, eller for alle? 

Kirsten Hermann vil også bidrage, ligesom Sten Porse spørges. 

I forbindelse med  de 2 årlige Planlægningsmøder var der ønsker om en anderledes proces. Flere 

turledere nævnte muligheder for at ”reservere” datoer til ture og arrangementer, kunne en kalender 

skannes ind på hjemmesiden, eller kunne det laves digitalt med direkte adgang for 1 eller flere, til at  

skrive ind og  rette? Man ønskede også en ny proces mht. at koordinere og gemme turene digitalt. 

Turlederne bedes gemme deres ture fremover. 

 

Der er kommet en ændret praksis mht. afdelingens formue. Vi kan disponere over 30.00 kr. Be- 

styrelsen skal diskutere og afgøre, til hvad og hvordan man kan bruge pengene. 

Der kom flere forslag: 

– Underskudsgaranti ved leje af hytter og bestilling af overnatning. 

– Busture for medlemmerne, endagsture m både kort og lang tur. 

– Medlemsarrangementer som f.eks Sct Hans eller udflugter med fortæring til deltagerne. 

– Betalte kvalitets guider, også i Århus. 

– Fremtidssikre DVL ved at satse på børnefamilier og aktiviteter for børn. 

– Vi skal tænke på det sociale, feks servere kaffe og kage (som på Turen fra Stilling Kir- 

kr. d. 1/4). 

– Fastholde turlederne ved at betale for inspirationsture, flere arrangementer m.v. Gerne 

       bus og guide eller fortæller. 

–   

   



Der fremkom også nogle mere overordnede synspunkter/spørgsmål: 

– Vigtigt at fastholde turlederne.Give tilskud/betale relevante udgifter 

– Skal pengene ”drysses” eller skal vi satse på større arrangementer? 

– Flest mulige af medlemmerne skal tilgodeses. 

 

Vi har p.t ikke nogen praksis for at søge om tilskud. Derfor sender man indtil viderer en kortfattet 

ansøgning til bestyrelsen v/ Formanden. 

 

Nyhedsbrevet sættes i søen snarest muligt. Og evalueres efter 1 år. Leif Sørensen deltager i arbej- 

det sammen med Lone Bossen og Arne Rindom. 

 

Generelt går det godt i de forskellige vandregrupper. Dvls stigende medlems- og aktivitetstal viser 

sig også her: deltagerantallet er vokset og vi har året rundt vandringer på 3 af ugens hverdage, 

endda 2 om mandagen, foruden tirsdagaftensture i sommerhalvåret samt de mange endagsture i 

weekender. 

Som noget nyt kan man få oplyst startstedet for torsdagsturene pr. mail aftenen før. Man skal blot 

henvende sig til Leif Sørensen, der bestyrer listen og står for denne service til medlemmerne.   

  

– Kan vi arrangere flere ”spontan ture”? Det er ture som annonceres sent og derfor kun på 

nettet. 

– Ved fælleskørsel bør der være tilmelding for både bilister og passagerer, da vi ellers risi- 

kerer at der ikke er pladser til alle. 

 

Hvad siger medlemmerne: ”Tak for turen”. 

 

Århus afdelingens gamle institutioner er under forvandling. Der afholdes kun få ”laugsaftener”, 

og  hytteture er ikke på programmet p.t, medens planlægningsmødet stadigvæk afholdes 2 gange 

om året. Der afvikles 2 årlige arrangementer for turledere og bestyrelsesmedlemmer, 1 arbejdsdag 

og 1 socialt arrangement. Tilfredshed med julearrangementet, bortset fra pakkespillet. 

– Flere ønskede hytteture, med  gode  faciliteter , og uden sovesale. Transport i bus. 

– Gerne laugsaftener om emner/lande i Norden, evt. m betalt foredragsholder udefra. 

 

Under diskussion af planlægningsmødet var der ønsker om at bruge et møde  til ideudveksling, 

inspiration og muligheder for at finde makkere, bagstoppere m.v. Bestyrelsen vil arrangere 

Ideerne om at få planlægningskalenderen på nettet blev nævnt igen, men indtil videre opretholdes 

det resultatorienterede møde, hvor turene koordineres og fastlægges. De 2 møder kunne hedde 

noget forskelligt. 

 

Løst og fast. Arne nævnte vores mange nye medlemmer, og at bestyrelsen påtænker at afholde en 

eftermiddag med introduktion + en  mindre vandring for dem. Når nye medlemmer spottes på ture, 

kan turlederen byde dem velkommen, ligesom deltagerne kan kontakte dem. En måde at ”blande” 

folk er, at turlederen samler op således at der  opstår en naturlig forandring : både nye enkelt per- 

soner og nye par får chancen for at flytte sig, mingle og socialize. 

 

Dato for medarbejderudflugten.: 23/9-17. 

 

 


