
Bestyrelsesmøde den 20.8.2019 

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53 

Tid: 17.00 – 21.00 

Lokale: 4 

 

Dagsorden.   

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Lone Christoffersen, referent: Merete Bavngård Terkelsen 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Afdelingens økonomi. v/ Henrik 

Der har ikke været de store udgifter på kontoen siden sidste bestyrelsesmøde. Anden portion 

på 32.500 af afdelingstilskuddet blev sat ind d. 14. juni, saldo d. 20.8.; 401.843 kr. 

 

4. Opfølgning: 

a. Ny hjemmeside 

Ivan (webmaster) har svaret på bestyrelsens forslag til ny skabelon til afdelingens 

hjemmeside, og har flere kommentarer til indholdet på siden. 

Leif, Lone B. og Lone C. kontakter Ivan med henblik på et møde om hjemmesiden, 

som så vidt muligt afholdes inden næste bestyrelsesmøde. 

 

b. Ansøgning til Nordeafonden – (bilag) 

Ansøgning til Nordeafonden om et beløb til indkøb af Garmin's annulleres, da 

vurderingen er, at vi med egne midler kan finansiere et sådant indkøb.  

Efter BaseCampkurset i september og planlægningsmødet i oktober tager vi stilling til 

behovet og antallet af gps’er i indkøb. 

 

c. Status: Udflugt for frivillige 

Der er nu 16 tilmeldte. Lone C. sender reminder ud. 

 

5. Siden sidst 

a. Orientering fra Styrelsesmødet den 17.6.19 – Vibeke og Lone C. 

- Der afholdes workshop for kassererne i DVL’s afdelinger i Odense d. 29. 

september. Dagsorden og indkaldelse er endnu ikke sendt ud. Henrik deltager, og evt. 

også Alice (revisor), hvis det er muligt. Henrik undersøger det. 

- Styrelsen arbejder videre med at udarbejde handleplaner på baggrund af de svar som 

afdelingerne sender ind til Frivilligstrategien for DVL. 

- Styrelsen skal godkende de partnerskaber som afdelingerne evt. indgår i. 

Afdelingerne skal derfor indberette hvilke partnerskaber, de deltager i.  

- IT. For at lette styringen af IT-udgifter er budgettet nu opdelt i to selvstændige 

budgetter: for sekretariatet og for medier. 



- Overskud fra Vandretræf bør fremover undgås, enten ved at prisen sættes ned, eller 

at evt. overskud tilbagebetales til deltagerne 

- DR indgår i et samarbejde med en række naturforeninger om Naturstafetten 

- På Naturmødet i Hirtshals blev rapporten om kvalitetsstier fremlagt. DVL deltager i 

Naturmødet, og Lone Bossen vil gerne deltage fremover for DVL-Aarhus 

- Frivilligtræf: af referat her fra ser det ud til at andre afdelinger også står med den 

kendsgerning, at der er flere der bliver medlemmer, men færre der er turledere. 

Endvidere havde spørgsmålet: Hvor ligger ansvaret for turen? Er det turlederen? 

været rejst. Herluf omtalte artikel af en juraprofessor, skrevet med henblik på 

kajaksport, men som i princippet også er relevant for os: på de ordinære ture ligger 

ansvaret hos deltagerne, men det er turlederens ansvar, at man ikke sender kajakroere 

ud i vindstyrke 11, dvs. turlederen har ansvaret for ikke at overspille deltagernes 

forudsætninger.  

 

b. Opstilling til Styrelsen 

Ingen i bestyrelsen ønskede at opstille. 

 

6. Drøftelse af udkast til frivilligstrategi (bilag eftersendes som mail) 

Afdelingen skal indsende svar på spørgsmål og kommentarer til frivilligstrategien senest 1. 

september. Vi kom ud i en intens drøftelse af både strategi og medfølgende spørgsmål, da vi 

ikke ser afdelingens måde at være organiseret på afspejlet i strategien, og vi var bekymrede 

for, om vi får de værdier forklaret, som vi synes afdelingen er bygget op omkring ved 

udelukkende at besvare de stillede spørgsmål til strategien. Lone B. samler vores drøftelse i 

et svar til udvalget bag frivilligstrategien.  

 

7. Henvendelse vedr. hunde på vandreture 

Bestyrelsen har igen modtaget en klage om hunde, der tages med på vandreture. Af klagen 

fremgår det, at en bestemt tur gik i opløsning pga. en hund, der var med. Problematikken var 

oppe på Medarbejderdagen i foråret, hvor beslutningen blev, at det er turlederne, der afgør 

om hunde må komme med på turen. Spørgsmålet er dog nu, om det er en regel, der kan 

forvaltes og bliver forvaltet i medlemmernes interesse? 

På det kommende planlægningsmøde bliver der orienteret om beslutningen, og om at den 

bliver bragt op igen på den næste Medarbejderdag. – Lone C. sender svar til turdeltageren. 

 

 

8. Regionsmøde den 14. 9.  

Dagsorden er endnu ikke udsendt, men et af punkterne bliver næste års vandretema: På 

toppen af Danmark, og i den forbindelse det Topmøde som Aarhus-afdelingen skal 

samarbejde med andre afdelinger om.  

Regionsmødet foregår i Huset Trøjborg, Lone C., Vibeke og Ulla deltager.  

 

9. Årshjulet.  



Iflg. Årshjulet skal der udsendes pressemeddelelse om Vandrernes Dag, senest d. 10. 

september. Lone C sender pressemeddelelse til Århus Onsdag og til den lokalavis, der 

udkommer i Skødshoved. 

 

 

10. Orientering 

a. Høringssvar vedr. nedlæggelse af sti 

Lone C. har indsendt høringssvar til Randers Kommune omkring nedlæggelse af en 

sti.  

b. Hærvejstur i samarbejde med Viborg. 

Den samlede deltagerevaluering viste stor tilfredshed (rigtig godt/godt) med turen, der 

gik fra Viborg til Jelling. 

 

11. Eventuelt 

Til foredraget med Morten DD d. 8. oktober er der foreløbig kommet 11 tilmeldinger til 

foredraget, og 46 tilmeldinger til foredrag+spisning. Det er ikke nødvendigt at udsende 

reminder.  

 

12. Næste møde: den 17. 9. kl. 17 – 21 


