
DVL Aarhus-afdelingen 

Bestyrelsesmøde den 13.10.2020 

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.3 

Tid: 17.00 – 21.00. 

 

Dagsorden.   

1. Valg af ordstyrer og referent: Lone Christoffersen og Merete Bavngård Terkelsen 

2. Godkendelse af dagsorden. Afbud fra Herluf Dose-Christensen 

3. Afdelingens økonomi. v/ Jørgen Schou Iversen 

a. Justering af budget:  

Jørgen har holdt møde med Henrik og alt vedrørende kassererposten er nu endeligt overdraget til 

ham.   

Vedr. budget og foreløbigt regnskab for 2020: vi ved ikke, hvad afdelingsbeløbet fra 

Landsforeningen for 2020 bliver. Restbeløbet for 2019 viste sig ikke at være 35.000 men 28.000. 

Rent regnskabsteknisk ser det for nuværende ud til at vi kan komme i en underskudssituation af en 

beskeden størrelsesorden for 2020. Det rokker ikke ved afdelingens formue og gode økonomi.  

4. Siden sidst 

a. Førstehjælpskursus: Status – evaluering: 

Kell Nydén har deltaget i det nyligt afholdte førstehjælpskursus og fortalte herfra. I disse 
Coronatider kan man købe en maske til at lægge over munden ved kunstigt åndedræt. Der er dog 
evidens  for at man først og fremmest skal pumpe, og at man  kan springe indblæsningerne over. 
Lungemassagen holder systemet i gang, man kan ikke forvente at vedkommende vågner op, så 
hjælperen fungerer som en pumpemaskine, til der kommer ambulancefolk. 

5. Ref. fra Styrelsesmøder v/ Vibeke 

Næste styrelsesmøde ligger d. 19. oktober. 

6. Emner fra Formandsmøde v/ Merete og Lone C 

a. Oplæg om DVL's økonomiske strategi drøftes.  

Strategien bør ses i sammenhæng med 10-årsprognoser og budget/regnskab. 10-årsprognoserne 
er affødt af IT-investeringerne.  

Vigtigt er kommunikation om, hvad der er ordinært i regnskaberne, og hvad der er ekstraordinært. 



Der er usikkerhed omkring, hvad der skal forstås med, at der iflg. Strategien skal være balance 
mellem landsforeningens og afdelingernes formuer. 

Ligeledes er vi skeptiske mht. optimismen i strategiens formulering om ”en øget og stabil 
medlemstilgang”. Interessen for vandringer går frem, men behøver ikke at komme DVL til gode. 
Der er mange andre gode tilbud, som ligger ud over foreningsregi, og det er svært at tiltrække 
unge og yngre medlemmer. 

 

7. Emner på Landsmødet den 7. nov.  

Forslag til ny model for afdelingstilskud. 

En længere drøftelse, som drejede sig om hvad forslaget betyder for hhv. landsforeningen, for 
store afdelinger som Kbh., for små afdelinger som Holstebro, og for vores afdeling, herunder om 
der burde være forskellige grundbeløb alt efter afdelingernes størrelse. Vi endte med at gå ind for 
forslaget, vel vidende at vi i forhold til at etablere og arrangere ture har det lettere end andre 
afdelinger, f.eks. med adgang til offentlig transport. 

Under dette punkt blev tilmeldingssystemet også drøftet. Vi undrer os over, at et 
standardbookingsystem kan koste så meget, som det gør. Der er erfaring med, at framelding ikke 
fungerer. 

Vedr. DVL´s økonomi: 

Bestyrelsen har kritik, men vi har ikke mistillid  til DVL's landsledelse. 

 

8. Viewranger kursus lokalt.  

 

Kursus i Viewranger afholdes lokalt, ikke landsdækkende, for Aarhus-afdelingens turledere og 

interessede medlemmer. Turlederne har prioritet. I første omgang afsøges interesse for kurset 

med et opslag på hjemmesiden og med at gøre opmærksom på det på turene. Tidspunktet bliver 

en lørdag i starten af 2021. Forslag til overskrift: Find vej på mobilen. Kell overtager 

værtsfunktionen. 

  

  

9. Forventningsafstemning vedr. ny webmaster 

 

  

 Som ny webmaster præciserede Kell at han er webmaster, dvs. står for den tekniske 

 del af indholdet på hjemmesiden, men ikke webredaktør. Dem, der ønsker at noget 

 skal lægges op på hjemmesiden, har som afsendere ansvar for indholdet. 



 Webmasteren har ikke redaktionsansvar. Desuden skal det stof, der skal lægges op 

 afleveres i ordentlig tid.  

  

   

10. Årshjul   

a. Planlægningsmøde 27.10.2020 – OK 

b. DVL har fået tilsagn om 100.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen 

på et projekt om fastholdelse af medlemmer.  Sekretariatet forventer at projektet 

opstarter i efteråret, og efterspørger pt. op til 5-6 interesserede afdelinger, som vil 

deltage i vidensindsamlingen og telefoninterviews. Lone C. melder tilbage. 

c. Datoer i foråret: foreløbige, afhænger fortsat af tid, 

lokaler og antal 

Generalforsamling: 16. marts 2021, gerne på Vandrehjemmet 

Frivillig arbejdsdag: 10. april 2021 - Trøjborg 

Planlægningsmøde (ture): 27. april 2021 - Trøjborg 

                                

11. Orientering 

a. Kell er tilmeldt kursus i redigering af hjemmeside i 

nov. sammen med Herluf.  

b. Fuldmagter til banken på plads. 

c. Opkobling til landsforeningens CVR nr. er ikke på 

plads. Jørgen kontakter Kbh. 

12. Eventuelt:  

 

 Oprydning i gamle sager. Lone C. 

 Annonceringen i Stiften af ture: Merete undersøger, hvem og hvordan 

 

  

       13. Næste møde 10.11. 2020 


