
Bestyrelsesmøde 21.1.2020. 

Tilstede: Lone C, Lone B, Henrik, Herluf, Merete, Ulla og Vibeke.  

Dagsorden 

1. Ordstyrer Lone C, referent Vibeke.  
2. Dagsorden godkendt. 
3. Afdelingens økonomi v/ Henrik: På baggrund af møde med banken er det besluttet at 

udsætte evt. salg af vores obligationer indtil videre. Udgiften til salg vil stort set gå lige op 
med gevinsten ved salg.  

4. Opfølgning: 
a. Førstehjælpskursus 8. sept. 2020: Vibeke laver endelig aftale med Hans Kurt/ Røde Kors 

om afholdelse af kurset. Lone B udformer annonce til ”Vandreliv” med tilmeldingsfrist den 
25.08.   

5. Siden sidst: 
a. Referat af Styrelsesmøde Styr. 1 den 9.11.19: Kort orientering v/ Vibeke.  
6. Årshjul og kalender: 
a. Næste medlemsarrangement afholdes på Folkestedet tirsdag 6. oktober kl. 17-21 inkl. 

spisning. Lone B kontakter foredragsholder og Folkestedet.  
b. Medarbejder-arbejdsdag: Afholdes lørdag 18. april. Invitation til dagen udsendes ca. 

15.febr., reminder og program for dagen udsendes ca. 29.marts. 
c. Møde for nye medlemmer: Afholdes søndag 26. april.  
7. Invitation til DVL’s 90 års fødselsdagsreception og konference i Kbh.: Afholdes 18.5.20. 

Århusafdelingen har fået tildelt 6 pladser til konferencen. Lone C sender invitation til 
afdelingens turledere. Transportudgifter svarende til bustransport med Flixbus eller 
Kombardo betales af afdelingen. Evt. overnatning er for egen regning.  

8. Generalforsamling tirsdag  17.marts: 
a. Udkast til årsberetning gennemgået og tilrettet. 
b. Udkast til fremlæggelse af strategi gennemgået og tilrettet. 
c. Udkast til annonce til hjemmesiden gennemgået og tilrettet.  
9. Orientering v/Lone C: 
a. Møde med banken: Der er problemer med overgangen til P-numre under 

hovedafdelingens CVR nummer.  
b. Manglende annoncering i Vandreliv: Hovedforeningen har udsendt et særnummer af 

Vandreliv med datoer på de generalforsamlinger, som ligger i marts. Grunden er, at 
datoerne ved en fejl ikke var kommet med i sidste nr. af Vandreliv.  

c. Inge Thorkild-Hansen og Anne Marie Buur har deltaget i møder vedr. True Skov og Kasted 
Mose. Mødereferat kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.  

d. Møde med Heidi Byberg: Herluf og Lone C har afholdt møde med Heidi vedr. 
turlederfunktionen. Aftalt at Heidi vender tilbage, hvis hun fortsat er interesseret i at blive 
turleder.  

e. Forslag om oplæg/ powerpoint fra Anne Marie Buur vedr. Århuskredsens første år som 
forsøgskreds: Lone C spørger Anne Marie, om hun vil holde et oplæg på 
medarbejderdagen 18. april.  



f. Tilbud om oplæg vedr. vandreture: Pia Stigaard Skammelsen har tilbudt afdelingen et 
gratis oplæg om de vandreture, hun udbyder i Thy og Jammerbugten. Aftalt at hun tilbydes 
at holde ½ times foredrag på det kommende medlemsarrangement den 6. okt.  

g. Tilbud om oplæg vedr. Vesterhavscamino: Besluttet at vi takker pænt nej til dette tilbud.  
10. Evt.  
11. Næste møde: den 19.2 kl. 17-21. 

 

 

 

 

 

 


