
Bestyrelsesmøde den 17. september 2019 

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53 

Tid: 17-20 

Lokale 4 

 

Dagsorden  

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer Lone Christoffersen, referent Ulla Woldenhof 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Afdelingens økonomi v/Henrik 

Henrik fremlagde foreningens økonomi pr. 1.9. 

Lone C kontakter Vagn (Viborg) angående specificering af regnskab for Hærvejsturen. 

Henrik og Alice (revisor) deltager i workshop i Odense den 29.9. om nye retningslinjer for revisorer. 

 

4. Opfølgning 

a. Ny hjemmeside 

Lone C og Lone B har holdt møde med Ivan om hjemmesidens indhold.  Målgruppen for 

hjemmesiden er såvel medlemmer som ikke-medlemmer af DVL. 

b. Status: Udflugt for frivillige den 21.9.: 25 tilmeldte. 

c. Lokaler 

Lone  C har booket lokale til generalforsamlingen den 10.3.20. Lokale 1.1 er optaget, så vi 

har fået lokale 1.4 , som  er et mindre lokale. Lone C forsøger at bytte med Viby Koret, der 

muligvis har lokalet den pågældende dag. 

Der er endvidere booket lokale til julearrangementet den 11.12. - Lone C afventer 

bekræftelse. 

For at kunne booke lokaler til bestyrelsesmøder i starten af 2020 blev følgende datoer 

aftalt: tirsdag den 21. januar, onsdag den 19. februar og tirsdag den 24. marts. 

 

5. Siden sidst 

a. Fordeling af opgaver under Leifs sygdom 

Herluf godkender fremover indtastede vandreture til publicering.  

Herluf undersøger, om indtastningen af torsdagture kan forenkles, så der ikke hver uge skal 

tastes det samme ind, men at teksten kan trækkes som automatisk brødtekst. 

 

Mandagsture 

Merete klarer indtastningen fra januar - der er ingen til at indtaste i november. 

Fremover vil de enkelte turledere blive skrevet på som kontaktpersoner.  



Onsdagsture:  

Åse er orienteret om at kontakte Herluf. 

Torsdagsture: 

Marianne tager sig af indtastning for nu. Men der skal findes en permanent løsning. 

Torsdagsmail forsvinder. Fremover vil turene blive annonceret på hjemmesiden. 

Tovholder/koordinator vedr. vedligehold af turkalender Lone C. 

Aflysning/flytning af ture: 

Turleder skal selv kontakte en afløser eller aflyse ture. Dette vil blive præciseret på 

planlægningsmødet den 22.10. 

Turleder support funktionen opgives for nu pga. manglende ressourcer. Erfarne turledere 

deltager i oplæringen af nye turledere. Vigtigt dog, at der bliver taget hånd om nye turledere. 

Dette tages ligeledes op til den 22.10. 

 

b. Regionsmøde 14.9.  

Vibeke refererede kort fra Regionsmødet, som blev afholdt den 14.9. med deltagelse af 

repræsentanter fra de jyske DVL-afdelinger. 

 

c. Vandrernes dag den 15.9. 

Skødshovedturen v/Herluf og Preben: 37 deltagere - heraf 4 ikke-medlemmer.  

Skjoldhøjturen v/Merete: 20 deltagere - heraf ca. 1/3 ikke-medlemmer. Desværre faldt en 

deltager kort efter starten, hvilket resulterede i en lidt forvirret start og som følge deraf en 

enkelt klage. Klageren er siden blevet kontaktet og er tilfreds med den opklarende samtale. 

Episoden understreger vigtigheden af at sikre kommunikationen i sådan en situation. 

Moesgårdturen v/Marianne: 34 deltagere - 10 ikke-medlemmer. Flere mødte op uden 

drikkevarer. Det er vigtigt at skrive "pause" ind i turbeskrivelsen. 

2 var gået forgæves lørdag pga. fejl i Aarhus Onsdag. 

 

6. Planlægningsmødet den 22.10. 

Lone C laver forslag til dagsorden - Lone B og Herluf supplerer. 

Oplæg sendes til turlederne med information om den nye mødestruktur. Ideen med strukturen 

er at gøre planlægningen mere fleksibel. 

 

7. Fremtid m.h.t. medlemsarrangementer 

Medlemsarrangementer kan arrangeres af andre end bestyrelsen, men bestyrelsen skal godkende. 

Forskellige former for fremtidige arrangementer blev drøftet. Bestyrelsen undersøger, hvad der kan 

lade sig gøre under hensyn til økonomi og lokaler. 

 

8. Drøftelse af besvarelse til frivillighedsstrategi og Strategi/fokusområder fra GF - se i forhold til, hvad der 

er af ressourcer. Præcisering og prioritering af indsatsområder. 

Punktet udskydes. 

 



9. Julearrangement 

Fire DVL-medlemmer har givet tilsagn om, at de vil stå for planlægning og afvikling af arrangementet.  

 

10. Henvendelse fra Gammel Estrup Herregårdsmuseum vedr. samarbejde om udvikling af nye vandreruter 

i området. 

Per, Dorthe, Marianne og Preben har tilbudt at deltage i dette samarbejde. 

 

11. Eventuelt 

 

12. Næste møde: onsdag den 23. oktober kl. 17-21.  

 

 

 

 

 

 

 


