
DVL Aarhus 

Bestyrelsesmøde den 19.2.2020 

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53 

Afbud: Herluf Dose Christensen 

 

 

Dagsorden.   

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Lone Christoffersen og referent: Merete Bavngård Terkelsen 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 9: Dato og planlægning af udflugt for frivillige 

3. Afdelingens økonomi v/ Henrik 

Regnskabet for 2019 forventes afsluttet med revisorerne d. 20.2.  

Turstatistik: ikke alle ture for 2019 er indberettet. Indberettet er 6257 deltagere i ture + 

foredragsarrangementer  

A conto beløb på 35.820 er udbetalt fra hovedforeningen d. 21. 1. 20. 

4. Opfølgning: 

a. Kalender og årshjul på Dropbox 

OK 

b. Invitation til konference og DVL's 90 års fødselsdag sendt til turledere.  

Ingen turledere har meldt tilbage, at de er interesserede i at deltage i konferencen med 

efterfølgende reception. Afdelingen har fortsat 5 pladser, som nu tilbydes 

medlemmerne via hjemmesiden. 

Lone Bossen deltager. 

 

5. Siden sidst 

a. Ref. fra Styrelsesmøder; 2.12, 3.12 og 27.1.v/ Vibeke og Lone C. 
Fra Styr 2:  
Afdelingstilskud: økonomiudvalget udarbejder kriterier for trangsvilkår for 
tildeling af tilskud til formandsmødet 2. maj 
Medlemskontingent: forslag om ændring af kontingentstruktur og -satser, så de 
følger ændret folkepensionsalder 
Frivilligudvalg og medlemsudvalg slås sammen til et udvalg. 
 
Fra Styr 3: 
I økonomiudvalget er der enighed om at optage en kassekredit for at 
imødekomme de kommende års underskud i hovedforeningen. 



Efterfølgende debat på bestyrelsesmødet: 
Vi besluttede, at forslaget om ændret kontingentstruktur kommer på 
dagsordenen på kommende bestyrelsesmøder i DVL Aarhus. (Bilag På DVL's 
hjemmeside under mødereferater fra Styrelsen).  
Vi ønsker at det sikres, at IT-udstyr fremover ikke underbudgetteres.  
Om bladet som udgiftspost: det er primært turannoncerne, der er interesse for. 
Man kunne skære ned på artiklerne i stedet for. 

6. Forslag om kursus i View Ranger 
Kell Nylén har sendt mail til bestyrelsen om afholdelse af Viewranger kursus i 
afdelingen for turledere og evt. interesserede medlemmer, for at give dem mod på at 
blive turledere.  
Vi foreslår at kurset afholdes i november, for min 8 og max 12 deltagere.   
Bestyrelsen finder, at forslaget om afholdelse af et lokalt Viewranger kursus er en god ide. 

Under forudsætning af, at Kell organiserer og arranger et sådan kursus, vil bestyrelsen bistå 

med hjælp til lokalebooking og annoncering. Lone C. kontakter Kell. 

 

7. Forberedelse af arbejdsdag for turledere 18.4.  
Lone C. og Merete planlægger 

8. Forberedelse af planlægningsmøde den 28.4.  
Lone C. og Lone B. planlægger 

9. Udflugt for DVL Aarhus' frivillige 
Dato: 26. september 2020. Arbejdsgruppen består af Vibeke og Ulla. Forslag om 
Genforeningsmuseet i Christiansfelt og Fjordenhus i Vejle. 

10. Generalforsamling 

a. Udkast til beretning (revideret bilag) 

OK 

b. Udkast til strategi (bilag) 

OK 

c. Bilag til hjemmesiden senest 27.2. 

Dagsorden, regnskab og turstatistik er på vej 

d. På valg 

1. Bestyrelsesmedlem: Lone Bossen: genopstiller ikke. 

2. Bestyrelsesmedlem: Vibeke Jørgensen: genopstiller ikke. 

3. Kasserer: Henrik Smidt-Hansen: modtager genvalg. 



4. Bestyrelsesmedlem: Ulla Woldenhof: modtager genvalg. 

5. Suppleant: Herluf Dose Christensen: modtager genvalg. 

6. Suppleant: Vibeke Jørgensen opstiller 

7. Revisor: Søren-Peter Pedersen 

8. Revisorsuppleant: Knud A. Christensen 

e. Referenter: Ulla og Merete 

f. Tilmeldt: Foreløbig 35 

11. Orientering 

a. Dato for Intromøde for nye medlemmer er ændret. Ny dato er 29. marts. Der kommer 

opslag om mødet på hjemmesiden. Anna Marie Buur og Lone C. står for 

planlægningen. 

 

12. Eventuelt 

Afdelingen får jævnligt tilsendt mails om ture fra andre arrangører end DVL, som kan være 

af interesse for medlemmerne. De vil, om muligt, fremover blive nævnt i referaterne fra 

bestyrelsesmøderne under eventuelt: 

Lønstrup Vandrefestival: https://lonstrupcafe.dk/loenstrup-vandrefestival/ 

Romsø-båden: http://www.romsoe.dk/ 

Oplæg om vandring i Thy og Jammerbugten: https://ohsoquiet.dk/ 

 

13. Næste møde: den 24. 3. kl. 17 – 21. 
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