
Referat af arbejdsdag for frivillige 2019 – orientering, dialog og 
erfaringsudveksling. 

Lørdag 13. april, kl. 11 – 15, i Huset Trøjborg.  

I alt 15 frivillige – bestyrelsesmedlemmer og turledere - deltog i arrangementet.  Lone Christoffersen bød 
velkommen. 

Ordstyrer: Lone Christoffersen. 

Referent: Vibeke Jørgensen. 

 

Dagens program. 

Nye tiltag: 

1. Velkomstarrangement for nye medlemmer: Lone C. redegjorde for baggrunden og formålet med 
dette nye tiltag. Afdelingen holdt sit første velkomstarrangement 31.03.19 for nyindmeldte 
medlemmer indmeldt fra 01.11.18. (I alt ca. 60 personer.) 14 nye medlemmer mødte op, og 
generelt var der stor tilfredshed med arrangementet. Fremover ville alle nye medlemmer modtage 
et velkomstbrev fra afdelingsbestyrelsen.  

2. Medlemsarrangementer/ foredrag: Lone Bossen fortalte om de foredragsaftener, som afdelingen 
har iværksat for afdelingens medlemmer her i 2019. Første arrangement blev afholdt 5.februar og  
var en afgjort succes med mange deltagere.  Næste foredrag afholdes 7. maj og omhandler 
fugletræk. Tilmeldingsfrist 29.april. (for yderligere information, se afdelingens hjemmeside.) I 
oktober afholdes endnu et foredrag med Morten D.D. som foredragsholder. Turlederne opfordres 
til at oplyse og sprede budskabet om de nye medlemsarrangementer. 

3. Nye-turledere- support funktion: Leif Sørensen fortalte om baggrund, formål og udmøntning af 
dette nye tiltag. Afdelingen har ønsket at understøtte rekruttering og fastholdelse af nye turledere 
ved at sikrer, at de kan få den fornødne støtte og vejledning i opstartsperioden. Leif S. varetager 
selv supportfunktionen. Han afholder testture med turleder-aspiranter, vidensdeler og følger op på 
det videre forløb.  

Bestyrelsesarbejdet: 

1. Revision af ”Lokale Regler” – ændret regel: Vibeke J. orienterer om, at ´reglen vedr. ansøgning om 
underskudsgaranti er ændret, så det ikke længere er muligt at søge en underskudsgaranti, der kan 
dække hele den pågældende tur-udgift. Underskudsgaranti kan fremover maximalt gives til 50 % af 
et arrangements samlede udgifter. 

2. Ny mulighed via hjemmesiden til at indberette al deltagerstatistik: Leif S. orienterede om det nye 
indberetningssystem, som er lige på trapperne og demonstrerede, hvordan den enkelte turleder 
fremover nemt og hurtigt vil kunne indtaste sin deltagerstatistik på hjemmesiden. Indberetningen 
vil kunne indtastes direkte på hjemmesiden uden at turlederen først skal logge sig ind på siden. Leif 
understregede, at systemet endnu ikke er helt færdigt til brug. Når systemet er klart til brug, vil alle 
turledere modtage en oplysningsmail fra Leif. Og herefter kommer al indberetning af 
deltagerstatistik til at foregå via det nye system.   

3. Turenes og deltagerstatistikkens betydning for afdelingens fælles historie og økonomi: Lone C. 
orienterede om de forskellige typer af tilskud, afdelingen modtager fra hovedforeningen.  Et tilskud 
afregnes efter antal medlemmer, et andet efter antal aktiviteter. Og et tredje er et fast grundbeløb, 



der gives til alle afdelinger. Afdelingens forskellige statistikker er med til at klarlægge, hvilke typer 
aktiviteter vi har, hvor mange søger hvilke ture osv. Alt i alt er vores statistikker med til at give os et 
overblik over de mange aktiviteter i vores afdeling.  – Det skal nævnes, at aktivitetstilskuddet er et 
nyt tiltag fra hovedforeningen. Tilskuddet blev første gang udbetalt i 2018 og kører til og med 2020. 
Herefter evalueres tiltaget. 

4. Den nye reviderede Turledervejledning: Lone B. gav en kort gennemgang af indhold og formål og 
opfordrede alle turledere til at læse den reviderede vejledning på hjemmesiden. Vejledningen 
indeholder mange nyttige links. Lone gjorde også opmærksom på, at turledergruppen har sin egen 
dropbox, der indeholder en liste over afholdte ture inkl. relevante kort og informationer. OBS: Leif 
har rundsendt en mail til alle turledere med link til den nævnte dropbox. Turlederne opfordres til at 
lægge evt. supplerende oplysninger i dropboxen.  

5. Guidelines til bevilling af økonomisk støtte: Merete B.T. fortalte om baggrund og historie bag 
dette tiltag og henviste i øvrigt til afdelingens hjemmeside for yderligere oplysninger om 
ansøgningsprocedure, ansøgningsblanket og kriterier for at søge tilskud. – Flere har allerede gjort 
brug af dette nye tiltag og fået tilskud til diverse arrangementer. Men der er stadig rum for flere 
ansøgninger, da det budgetterede beløb på 30.000 kr. pr. år endnu ikke er brugt.  

Frokost. 

Dialog med flg. emner. 

1. Den lokale regel om hunde – skal den ændres? Efter en fælles drøftelse af for og imod regler om 
hunde blev det besluttet, at de 2 passager i ”Lokale Regler” vedr. hunde slettes. Men det er fortsat 
turledernes suveræne bemyndigelse at tillade eller afvise hunde på vandreturene.  

2. Ny turdatabase: Leif S. demonstrerede brugen af turdatabasen og besvarede spørgsmål fra 
mødedeltagerne og bad om, at alle billeder, som lægges ind i databasen, bliver i formatet 1920 
pixel i bredden. Det er Leifs vurdering, at turdatabasen fungerer godt. Fremadrettet vil der dog nok 
ske nogle småjusteringer.  

3. Hvordan fastholder vi og udvikler vores vandreture over tid og på den enkelte tur. Hvordan ser vi 
hver især på, hvad den gode turkvalitet er? Lone C. stillede spørgsmålene, om vi stadig kan 
”opfinde” nye ture i Århus området. Og hvor begrænsede er vi af bus-besparelser? - Spørgsmålene 
foranledigede en bred debat blandt mødedeltagerne. Flere påpegede, at ture ud i naturen aldrig 
bliver kedelige. Naturens stadige skifte sikrer variation i oplevelsen. Andre mente, det er vigtigt at 
kortlægge de forskellige målgrupper blandt afdelingens medlemmer for få klarhed over de 
forskellige behov, for at kunne tilrettelægge relevante ture.  F.eks. ture, der primært tilgodeser 
motionsbehov, eller ture, der både tilgodeser motionsbehov og behovet for ny kulturel viden. En 
turleder så gerne, at der igen kommer ture, hvor man over flere lørdage går over en længere 
strækning, i lighed med de ture, afdelingen tidligere har haft. – Enighed om, at flere af de nævnte 
ideer havde givet inspiration og stof til eftertanke.  

4. Hvordan kan vi få en bedre udnyttelse af vores turledere: Oplæg og drøftelse af ideer ved Lone B.  
Ide 1: Kan vi omtænke vores organisering og struktur i afdelingen og bruge turlederne på tværs af 
de nuværende grupper? Kunne en turleder f.eks. være leder i et område og lave forskellige ture i 
samme område alt efter hvilken dag turen løber af stablen? – Ide 2: Kan vi holde fælles, halvårlige 
planlægningsmøder for alle turledere? Ide 3: Vil vi indføre begrebet ”turleder light”, hvor et 
medlem med lokalkendskab kreerer en tur i sit lokaleområde, samtidig med at turen gennemføres 
og ledes af en ”uddannet” turleder? --- Konklusionen blev, at bestyrelsen vil danne sig et overblik 
over, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at holde et fælles planlægningsmøde for alle turledere. 
Turlederne i de respektive ”vandregrupper” skal adviseres i god tid i forvejen. Forsøget evalueres 
efterfølgende.   



5. Outdoorfestival i Ry den 7 - 9 juni: Orientering ved Lone C. Planlægningsgruppen bag 
Outdoorfestivalen i Ry har inviteret DVL Aarhus til at deltage og planlægge vandreture i forbindelse 
med arrangementet. Besluttet at Aarhusafdelingen takker pænt nej til tilbuddet.  

6. Keyhangers: Hovedforeningen har - efter ønske fra flere turledere - indkøbt et antal keyhangers, 
som den enkelte afdeling kan rekvirere til egne turledere. Aftalt at Aarhusafdelingen bestiller 10 
stk.  

Kort evaluering af dagens møde: På baggrund af udtalelser fra flere af de fremmødte er det bestyrelses 
vurdering , at der generelt var tilfredshed med dagens mødet. På den baggrund blev det besluttet at 
forsætte med de årlige ”frivillige arbejdsdage”.  

 

Ref. Vibeke.  

 

 


