
Bestyrelsesmøde 19.11.2019 

Til stede: Lone C, Lone B, Vibeke, Henrik, Herluf, Ulla 

Afbud: Merete 

Dagsorden 

1. Ordstyrer Lone C - referent Ulla 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Afdelingens økonomi. v/ Henrik 

Arrangementet på Fortegården er afsluttet. 

Da depotet med obligationer ikke længere er økonomisk rentabelt, har bestyrelsen besluttet gøre depotet 

op og sælge obligationerne. 

4. Ny situation i bestyrelsen – Ulla indtræder som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. 

5. Opfølgning: 

a. Lokaler til generalforsamling (GF) 

Der er indhentet tilbud fra forskellige operatører på området. Bestyrelsen har besluttet sig for et tilbud fra 

Folkestedet. Lone B arbejder  videre med dette. Lone C udfærdiger annonce vedr. GF til såvel Vandreliv som 

hjemmeside. Af hensyn til forplejning bliver GF med bindende tilmelding.  

b. Vedtægter 

Bestyrelsen har fremsendt et rettet forslag, som vedtægtsudvalget vil gennemgå med henblik på 

godkendelse. 

c. Førstehjælpskursus 

Bestyrelsen satser på at udbyde et 6 timers førstehjælpskursus i september 20. 

d. Vejledning til turledere og guidelines opdateres 

Lone C har ryddet op i Dropbox og slettet en del dokumenter. Der henvises til hjemmesiden, hvor de 

samme materialer nu ligger. 

Lone B bearbejder rettelserne i turledervejledningen og i Guidelines, sender dem til Ivan, som retter det på 

hjemmesiden. 

6. Siden sidst 

a. Landsmødet 

Lone C refererede hovedpunkter fra Landsmødet - referatet kan ses på hjemmesiden. 

Vibeke refererede kort fra Styr 7 mødet den 14.10 - som primært var en forberedelse til landsmødet. 

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

er af ressourcer. Præcisering og prioritering af indsatsområder. 



Fokusområder blev drøftet: Mulighederne i hjemmesiden, øget opmærksomhed omkring brug af 

"opgaveløsere" ved enkeltaktiviteter - eksempelvis som ved julearrangementet. 

8. Årshjulet. 

Julemærkemarchen slås op på hjemmesiden. Lone B kontakter Pauli og Ivan. 

9. Orientering 

a) Steffen og Arne har budt ind med tur til Top-mødet den 29. 8. 20.  Lone C og Steffen deltager i Top-

møde i Viborg den 21.11. 

b) Lea tager sig af kontakt til ny turleder til mandagsture: Hans Peter Henriksen  

c) Invitation vedr. udvikling af skovområde mellem Kasted og Geding - vi har desværre ikke mulighed for 

at deltage. 

d) Turledermødet (arbejdsdagen) 18. april er uheldigvis blevet placeret samme dag som 

Kløverstivandringen - men det er desværre ikke muligt at flytte den pga. mange arrangementer i 

foråret. 

e) Indtastning af ture 

Herluf er klar til at indtaste ture. Kontakter Marianne vedr.  torsdagsture. 

10. Eventuelt 

11. Næste møde: den 10. 12. kl. 17 – 21.  


