
 

DVL 

Bestyrelsesmøde den 16.06.2020 

Engdalsvej 63, Brabrand 

 

Deltagere: Lone C, Lone B, Vibeke, Merete, Herluf, Ulla 

Fraværende: Henrik 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Lone C 

Referent: Ulla 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Afdelingens økonomi 

Lone C oplyste, at det resterende afdelingstilskud nu er udbetalt. 

Bestyrelsen drøftede kort det materiale, Birgit Kirkegaard har sendt ud vedr. Hovedforeningens 

økonomi. 

Økonomien vil blive taget op på formandsmødet den 15. august. 

 
4. Siden sidst 
a. Generalforsamling  
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. august 2020 på Danhostel, Risskov. Der serveres 
kaffe og kage.  
Lone C sørger for annonce til hjemmeside - Lone vil gerne have sendt tilmeldinger direkte til 
formandsmailen. Herluf sørger for dette. 
Lone C tjekker lokale og IT sammen med Ivan. 
 
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:  

7. Revisor: Søren-Peter Pedersen 

8. Revisorsuppleant: Knud A. Christensen 

                            
 - tilsagn om opstilling: Kell Nydén opstiller til bestyrelsen 
                                          Ole Bendixen opstiller til bestyrelsen 
                                          Vibeke Jørgensen opstiller som suppleant 
                                          Knud A. Christensen opstiller som revisor 



 

b. Top Møde på Himmelbjerget 29.8 
Planlægningen er på plads, og arrangementet forventes afviklet . 
Der vil være 4 vandreture. Når alle er samlet på Himmelbjerget, vil DVL's 
hovedformand holde tale, og der vil være foredrag om Himmelbjergets 
historie ved Bent Nielsen. 

c. Førstehjælpskursus 
2 tilmeldte pt. Vi afventer ind i juli omkring aflysning. 

d. Styrelsesmøder  
Vibeke refererede kort fra de styrelsesmøder, der har være afholdt over Skype i 
nedlukningsperioden. 

e. Oprettelse af P numre stadig ikke på plads. Lone C arbejder med dette. 
 

f. Forslag om kursus i View Ranger 
Punktet skubbes til efter generalforsamling. 

5. Det centrale tilmeldingssystem 
Torsdagsture:  

Fremover skal turledere kontakte Herluf  via sms aftenen før turen for at få oplysninger om antal 

deltagere. 

Pga. turledersituationen er der ikke mandagsture hver mandag i juli og august. Det giver 

problemer med tilmelding ift. Lunterne, som har turledere nok til at kunne afvikle ture hver 

mandag.  Merete orienterer Lunterne om, at tilmeldingsproceduren ligger fast som et krav fra 

Hovedforeningen.  

 

6. Medlemsarrangementet i okt.  

Medlemsarrangement  tirsdag den 20. oktober 2020, kl. 17:30 med spisning og foredrag på 

Folkestedet. Emnet for foredraget er "Istiden". Kuvertpris kr. 200. 

7. Oplæring af nye turledere 

Der er problemer med indtastning - ikke alle turledere har mod på at foretage indtastningen. 

For at systemet fungerer, er det meget vigtigt, at alle felter er udfyldt, og alle flueben sat.  

På næste arbejdsdag til foråret vil systemet blive gennemgået for turlederne. Målet er, at alle selv 

skal kunne indtaste deres ture.  

Herluf mangler en makker til at dele opgaven med at indtaste og godkende ture.  

 

8. Turledersituationen 

3 mandagsturledere og 1 lunteturleder har meldt fra, hvilket betyder, at mandagsturene i juli og 

august ligger spredt. Konsekvensen kan blive mandagsture hver anden mandag. 

Onsdagsture: 3 turledere 

Torsdagsture: 4 faste + 1-2 hjælpe-turledere. 



 

Bestyrelsen diskuterede evt. samarbejde med Viborg omkring 

weekendture. 

 

9. Drøftelse af forslag til nye kontingentsatser 

Ifølge forslaget falder pensionister ud som kategori. I stedet basiskontingent for voksne på kr. 342. 

Forslaget skal drøftes på formandsmødet 15.8. 

Bestyrelsen sætter spørgsmålstegn ved den planlagte årlige kontingentstigning på 5%.  

 

10. Årshjul 

a. Udflugt for frivillige 

Pga. den nuværende situation med corona finder bestyrelsen det rigtigst at aflyse udflugten i år. 

De frivillige og turlederne vil blive påskønnet på anden måde. 

b. Julearrangement  

Lone B booker lokale på Folkestedet til først i december. 

 

11. Orientering 

a. Aflyste møder 

Inspirationsmøde udskydes til foråret 21. 

Planlægningsmøde den 28.4. - afholdes 27. oktober . 

 Intromøde for nye medlemmer 29.3. - ganske få tilmeldinger. Tages formentlig ikke op igen. 

 

b. Formandsmøde 15.8. - Lone C deltager + måske Merete. 

 

c. Tilmeldte til turlederkurser:  

Turlederkurset den 5.-6. september: Hans Peter Henriksen og Kell Nydén 

ViewRanger kursus 13. september 2020: Benedikte Andersen 

 

12. Eventuelt 

 

13. Næste møder               

Tirsdag den 18. august og tirsdag den 1. september 2020 


