
 

  

 

 

 

 
Bestyrelsesmøde den 28.5.2019 
Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53 
Tid: 17.00 – 21.00, Lokale 1 
Afbud: Henrik Smith-Hansen 
 
Dagsorden.   

1. Valg af ordstyrer og referent                                                                                              
Lone C og Lone B. 

 

2. Godkendelse af dagsorden                                                                                         
Dagsordenen godkendes efter omrokering af et par punkter og et par tilføjelser til 
Eventuelt. 

 

3. Afdelingens økonomi. v/ Henrik                                                                            
Kassereren har afbud p.gr.a. Sygdom. 

 

4. Siden sidst 

Ref. fra formandsmødet: 

a.  Rigsrevisionen har skærpet tilsynskravene til friluftsrådet. Samtidig skærpes 
også kravene til revision i lokal- afdelingerne. Lokalafdelingernes kasserere og 
formænd tilbydes et årligt møde mhp. support til at håndtere de skærpede 
krav. 

b. Afdelings-tilskuddene (aktivitetstilskuddene) bliver mindre i 2019, grundet et 
større antal udbudte vandreaktiviteter. 

c. På landsmødet blev temaet “Med Dansk Vandrelaug på toppen” besluttet som 
vandre-tema i 2020. Afdelingerne opfordres til at lave “top-vandreture” i 
ordets mest kreative forstand. Samtidig foreslås afdelingerne at samarbejde 
om enkelte events kaldet “Topmøder”. I den forbindelse er de indledende 
forhandlinger om et topmøde på Himmelbjerget med Viborg afdelingen 
påbegyndt.                                                                                                                  
Lone C rundsender oplæg til og forespørger hos turlederne. 

d. Den 18.maj 2020 fejres DVL´s 90 års fødselsdag. Fejringen afvikles i Kbh., 



 

  

Kultorvet med foredrag, taler, reception, frokost mm. Hver afdeling får X 
antal billetter til at deltage med. 

e. Viborg Afdelingen præsenterer en scorings-/klassifikations model til at 
beskrive vandreturernes sværhedsgrad. Det er udviklet og afprøvet i deres 
egen afdeling. Det er samtidig besluttet, at ønsker afdelingerne – alle eller 
bare nogle af turlederne – at bruge en klassificering af turenes sværhedsgrad, 
så er det denne model, der skal anvendes.                                                                                                                      
Bestyrelsen finder modellen både anskuelig, logisk, illustrativ og et brugbart 
redskab, og anbefaler turlederne at tage godt imod den.                                          
Lone C rundsender Viborgs oplæg til turlederne. 

Andet: 

f. Bankpapirerne er nu kommet på plads. Vi er blevet CVR- registrerede og har i 
den forbindelse både fået en NEM-ID og en NEM konto. 

g. Ansøgningen til Nordeafonden er under udarbejdelse. Herluf supplerer med 
tekniske faktualiteter og gode argumenter.     

                                                                                                          

5. Arbejdsdag for frivillige 13.4. – opfølgning 

a. En omorganisering af planlægningsmødernes form og indhold skal udarbejdes 
og beskrives af Leif, Lone og Lone. Arbejdsmøde den 5. juni kl. 13.      

b. Lone C udarbejder et turleder-brev med informationer om nye tiltag, nye 
arbejdsgange, organisationsændringer og en enkelt invitation. 

 
6. Den nye hjemmeside 

a. Drøftelse af målsætning og strategi (nyt bilag Lone B mail 21.5.) Med et par 
tilføjelser godkendes oplægget nu til at være så brugbart, at Ivan skal 
involveres.                                                                                                                            
I samarbejde med webmaster Ivan Stensgaard skal oplægget vurderes både 
mhp. det kvalitative indhold og de tekniske og pragmatiske muligheder.                 
Lone B sender oplægget til Ivan. 

b. Retningslinjer for annoncering på hjemmesiden. Af og til får vi henvendelser 
fra andre vandreorganisationer eller vandreevents, som ønsker at annoncere 
deres tilbud på vores hjemmeside. Skal vi give tilladelse til dette?                        
I bestyrelsen vakler vi mellem at se dette som et servicetilbud til medlemmer, 
som gerne vil vandre mest muligt eller modsat som et konkurrerende tilbud til 
egne aktiviteter.                                                                                                                        
Vi beslutter, at vi i et vist omfang godt vil tillade eksterne aktører at annoncere 
på vores hjemmeside under forudsætning af at den annoncerede aktivitet er:                                                                                                                         



 

  

* ikke kommerciel – dvs. Evt. deltagergebyr går ubeskåret til almennyttige 
formål.                                                                                                                                   
* aktiviteten afvikles lokalt                                                                                              
* retter sig mod vores målgruppe                                                                                   
* og har til formål også at fremme vandring som motionsform                              
Samtidig vil vi bruge de næste 3-4 forespørgsler til at udvikle og skærpe de 
ovenstående betingelser, der altså for nuværende ikke kan betragtes som 
absolutte. 

 

7. Drøftelse af udkast til frivilligstrategi (bilag) – udskydes til den 20.august. 

 

8. Drøftelse af Turleder Light begrebet – registrering – turlederkursus m.v.        
Turleder Light defineres for nuværende således:                                                                    

• en lokalkendt medvandrer 

• har altid følgeskab og dialog med en registreret “gammel” turleder.                             

Ordinær turleder således:                                                                                                                          

• sidemandsoplært af en rutineret “gammel” turleder 

• registreret 

• har deltaget på turleder- og førstehjælpskursus  

 

9. Retningslinjer vedr. Kørselsafregning                                                                                       
Kassereren har udbedt sig bestyrelsens accept af en kørselsudgift på ca. 1000kr.        
Da vi for nuværende ikke har begrænsninger på afstanden til vores 
vandredestinationer, godkendes kørselsudgiften.                                                                 
I øvrigt tror vi, at afstanden til vandredestinationen vil regulere sig selv, når vi rent 
faktisk også skal nå at afvikle en vandretur på en god portion kilometer. 

 

10. Årshjulet.  

a. Planlægning af udflugt for frivillige (bilag).                                                              
Det fremsendte program ser fint og gennemtænkt ud. Der er dog en lille 
betænkning omkring det valgte busselskab. Lone C og Vibeke vil tjekke, om vi 
kan nå at få et andet, og får samtidig accept til at forhøje udgiften til bussen.    
Invitationen sendes ud i juni. 



 

  

b. Vandrernes dag – opfordring fra Anita Gabers (bilag)                                            
Vi har allerede planlagt 2 vandreture på Vandrernes Dag den 15. september, 
en kort og en lang. I styrelsen ser man Vandrernes Dag for en enestående 
mulighed for virkelig at promovere DVL, hvorfor afdelingerne bliver bedt om 
revurdere muligheden for at udbyde endnu flere vandreture netop denne dag. 
Merete vil overveje, om hun kan byde ind med en langsom gå-tur.                       
Lone C rundsender Anita Garbers oplæg til turlederne. 

 

11. Orientering                                                                                                                                     
Lone C orienterer om et par ekspeditionssager i afdelingen. 

 
12. Eventuelt                                                                                                                                         

I Hjemmet nr 21, 2019 er der en artikel om det at vandre i DVL, Aarhus Afdeling  

 

13. Næste møde: den 20.08.19 kl. 17 – 21. Lone C tager sandwichs med.  

 

 

 

 

Ref. Lone Bossen 

                                                                                                                       


