
Strategi og fokusområder i 2019-2020 for bestyrelsen, DVL, Århus 

 

På Landsmødet i nov. 2018 blev vi orienteret om den frivilligstrategi, som 

der p.t. arbejdes med under landsorganisationen. 

Der er flere punkter her, som matcher, hvad bestyrelsen i Århus har 

tænkt sig at fokusere på i det kommende år. 

De frivillige – turledere – er grundlag for den ydelse, vi kan tilbyde 

medlemmerne. 

Det er derfor af stor betydning, at turlederne oplever sig værdsat og 

respekteret i deres arbejde med at gennemføre vandreturene. 

Videndeling og gensidig inspiration er vigtig for at organisationen DVL 

trives og udvikles.  

Vi vil derfor have fokus på, hvordan vi kan optimere betingelserne for at 

dette arbejde fortsat kan lykkes og udføres til glæde for alle.  

Vi vil have fokus på, hvordan vi kan skabe mere sammenhæng i 

frivilliggruppen, bedre mulighed for erfarings- idé og 

inspirationsudveksling, større fleksibilitet i planlægning af turene, bedre 

udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Det vil vi gerne drøfte med 

turlederne på den kommende arbejdsdag for turlederne den 13.4.   

Rekruttering af nye turledere er fortsat en udfordring, vi må forholde os 

til såvel med opfordringer som med vejledning til de, som kunne tænke 

sig at komme i gang med opgave. 

Kommunikation er et andet vigtigt fokusområde. 

Hvordan skaber vi gennemskuelighed og tilgængelighed i, hvad der 

foregår i DVL Århus. 

Den ny hjemmeside: Vi skal have en drøftelse af, hvordan den skal se ud, 

hvilke informationer ønsker vi at bringe, hvilke funktioner skal vi have.  



Community bliver en ny funktion på hjemmesiden, som skulle give bedre 

mulighed for intern elektronisk kommunikation.  

Der er oprettet et DVL-turarkiv i dropbox, hvor turledere kan gå ind og se 

bl.a. turkalender og turbeskrivelser. Noget af dette materiale kan på sigt 

måske flyttes over på hjemmesiden. 

Et nyt tiltag er et velkomstbrev til ny indmeldte medlemmer og en 

invitation til at deltage i et intro møde en gang om året. Det første finder 

sted 31.3.2019. 

Økonomien. 

Vores økonomi er forbedret – så hvordan sætter vi nye aktiviteter i gang 

eller forbedrer eksisterende til gavn for medlemmerne.  

På budgettet har vi afsat 30.000kr til nye aktiviteter. Det kalder på initiativ 

og gode idéer. 

Der er foreløbig et par foredragsarrangementer i støbeskeen. 

Medarrangører til arrangementer er velkomne.  

15.000kr. er afsat til vandreture med særligt indhold – noget 

socialt/kulturelt eller særligt naturmæssigt - noget der kan lade sig gøre 

f.eks. med en bus – eller noget udviklingsperspektiveret, f.eks. research. 

Turlederne kan søge om hel eller delvis dækning af en sådan udgift.  

Kvalitet og gode vandringer for vores medlemmer er helt overordnet et 

fokusområde, som vi bl.a. med de nævnte tiltag håber at kunne sikre.   

 

På bestyrelsens vegne 

Lone Christoffersen 

 

 


