
Referat af DVL bestyrelsesmøde  01.09.2020. 

Sted: Engdalsvej 63, Brabrand. 

Deltagere: Lone, Merete, Herluf, Kell Nydén, Ole Bendixen, Jørgen Schou Iversen og Vibeke. 

Afbud: Ulla.  

 

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent: 

Ordstyrer: Lone. Referent: Vibeke.  

Ad 2: Godkendelse af dagsorden:  

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 8b. 

Ad 3: Konstituering: næstformand og kasserer: 

Næstformand: Merete – valgt indtil næste generalforsamling. 

Kasserer: Jørgen Schou Iversen  

Ad 4: Introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer: 

Lone bød velkommen til de 3 nye bestyrelsesmedlemmer Kell Nydén, Ole Bendixen og Jørgen 
Schou Iversen.  Velkomsten blev fulgt op af en præsentationsrunde og orientering om nyttig 
informationshentning via hjemmeside, dropbox mv. 

Ad 5: Afdelingens økonomi v/ Lone: 

Intet nyt p.t. 

Ad 6: Siden sidst:  

a. Generalforsamlingen 25.08.2020 - Evaluering og referat: Generel tilfredshed med en 
veltilrettelagt og velgennemført generalforsamling. Ros til valg af lokale og fortæring. 
Fremadrettet skal vi ved brug af skærm sikre, at tekststørrelsen er læsbar på afstand. Og 
gøre brug af mikrofon, så alle i salen kan høre indlæg, spørgsmål og svar. Referat godkendt 
med rettelser. Lone oplyser, at hun i forlængelse af spm. om årsagen til afdelingens pænt 
store formue har søgt svar hos både tidligere kasserer og tidligere formand. Konklusionen 
er, at formuens skabelse fortaber sig i historien.  

b. Førstehjælpskursus den 8. september – status: Kurset afholdes med 8 deltagere.  

Ad 7: Referat af styrelsesmøder v/ Vibeke.  

Vibeke gav et kort referat af styrelsesmødet STYR 5 afholdt 15.juni 2020.  

Ad 8: Årshjul: 



a. Planlægningsmøde 27.10: Lone og Ole laver oplæg til mødet. Merete planlægger 
fortæringen.  

b. Kandidater til Styrelsen: Vibeke genopstiller som suppleant til Styrelsen.  

Ad 9: Orientering.  

Ikke yderligere punkter.  

Ad 10: Fastsættelse af bestyrelsesmøder resten af året:   

Følgende datoer er aftalt: tirsdag 13.10, tirsdag 10.11 og tirsdag 8.12. 

Bestyrelsesmøder i 2021: Lokaler er booket 2. tirsdag i måneden.  

Ad 11: EVT:  

Emnet ”Kursus i Viewranger afholdt for medlemmer af Århusafdelingen” sættes på dagsordenen 
til næste bestyrelsesmøde.  

 

Ref. 02.09.20 VJ.  

 

 

 


