
DVL 

Bestyrelsesmøde den 18.08.2020. 

Engdalsvej 63, Brabrand. 

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

Fraværende: Henrik. 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

Ordstyrer: Lone C. 

Referent: Herluf. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Afdelingens økonomi. 

Lone C oplyste, at status er uændret efter, at afdelingstilskud er blevet udbetalt. 

4. Siden sidst. 

a. Generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. august 2020 på Danhostel, Risskov. Der serveres 

kaffe og kage. 

b. Referenter: Merete og Ulla er referenter på generalforsamlingen. 

c. På valg: 

1. Bestyrelsesmedlem: Lone Bossen: genopstiller ikke. 

2. Bestyrelsesmedlem: Vibeke Jørgensen: genopstiller ikke. 

3. Bestyrelsesmedlem og kasserer: Henrik Smidt-Hansen: genopstiller ikke. 

4. Bestyrelsesmedlem: Ulla Woldenhof: modtager genvalg. 

5. Suppleant: Herluf Dose Christensen: modtager genvalg. 

6. Suppleant: 

7. Revisor: Søren-Peter Pedersen: genopstiller ikke. 



8. Revisor: Alice Mosekjær: trækker sig, hvis Jørgen Schou Iversen vælges.            

9. Revisorsuppleant: Knud A. Christensen. 

- tilsagn om opstilling: Kell Nydén opstiller til bestyrelsen. 

Ole Bendixen opstiller til bestyrelsen. 

Jørgen Schou Iversen: opstiller til bestyrelsen som kasserer. 

 Vibeke Jørgensen opstiller som suppleant. 

 Knud A. Christensen opstiller som revisor. 

d. Top Møde på Himmelbjerget 29.8 er aflyst. 

e. Førstehjælpskursus. Der er nu 7 tilmeldte. 

f. Medlemsarrangement den 20.10.2020. Arrangementet aflyses på grund af skærpede krav i 

Aarhus til brug af lokaler, som følge af covid-19. 

5. Ref. fra Styrelsesmøder v/ Vibeke. Punktet udsat til næste møde. 

6 Ref. fra Formandsmøde v/ Merete og Lone C. Hovedforeningens økonomi blev drøftet på 

formandsmødet. Baggrunden var henvendelsen fra Birgit Kirkegaard. Den udsendte redegørelse 

fra Styrelsen om økonomi og strategi blev drøftet og tages op på næste bestyrelsesmøde. 

7. Ny webmaster/redaktør af Aarhusafdelingens hjemmeside. Lone B laver et forslag til 

”stillingsopslag”. Herefter slås stillingen som redaktør af hjemmesiden op. 

8. Samkørsel. Der arrangeres for tiden ikke samkørsel på grund af covid-19. Men hvis den enkelte 

turleder laver en tur, som forudsætter samkørsel kan der alternativt arrangeres bustransport. 

Afdelingen vil efter forudgående ansøgning tage stilling til udgiften til bustransport, jfr. guidelines 

for bevilling af økonomisk støtte. 

9. Årshjul  

a. Honorering af frivillige. Da det traditionelle arrangement med en udflugt ikke kan afholdes 

grundet Covid-19 bliver de frivillige påskønnet inden for en samlet beløbsramme, der svarer til 

arrangementet i 2019. 

b. Julearrangement – lokale booket på Folkestedet søndag den 6.12.20 kl. 16-20. 

10. Orientering 



a. Turledersituationen – mandagsturene er nu dækket ind resten af 2020.   

b. To nye turledere: Tove Christensen og Anette Brøndum – begge tilmeldt turlederkursus og 

deltager, men på forskellige tidspunkter. 

c. Turgodkender: Laus Sørensen er nu godkendt som turgodkender. 

10. Eventuelt. Lone B orienterede om vandrekonceptet ”Oh so quiet” 

Næste møde er tirsdag den 1. september 2020. 

 

 


