
Referat af DVL-bestyrelsesmøde 10.11.2020. 

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Aarhus C 

Deltagere: Lone, Merete, Ole, Jørgen, Vibeke, Ulla, Kell 

Afbud: Herluf 

 

 

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrerer: Lone. Referent: Kell 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden 

Enkelte ændringer i rækkefølgen, fordi Jørgen forlader mødet kl. 19.00. Punkt 7 udsættes til 

8.12.2020. Dagsorden herefter godkendt. 

Ad 3: Afdelingens økonomi v/Jørgen 

Intet nyt pt. Vi får en udskrift ved bestyrelsesmødet 12.1.21 

Ad 9b: Skypemøde vedr. CVR-nummer den 7. november v/Lone og Jørgen 

Vi blev orienteret om de praktiske udfordringer, og dem er der mange af, men der er endnu ikke 

taget en beslutning. Det væsentligste er pt., at Friluftsrådet ikke stiller krav om fælles CVR-nummer 

for at få tilskud. 

Ad 4a: ViewRanger-kursus lokalt 

Der er forhåndstilkendegivelser nok til at vi starter et kursus. Lone undersøger, om vi kan få et 

lokale lørdag den 6.3.21. Kell aftaler med underviser, når datoen er fastlagt. Dernæst kommer nyt 

opslag på hjemmesiden med mulighed for endelig tilmelding. OBS: efter mødet er lokalet booket til 

20.3. 

Ad 4b: Planlægningsmødet den 27.10. 

Der var enighed om, at det gik forrygende.  

Næste planlægningsmøde bliver på Folkestedet den 27.4. kl. 19. 

Ad 4c: Godkendt ansøgning om bustransport til tur på Hærvejen (mail 24.10.2020) 

Bestyrelsen kan godkende ansøgningen med en bevilling svarende til tilbuddet på 4500 kr. incl. 

moms. Godkendelsen er betinget af, at der opkræves en egenbetaling for deltagelse på 50 kr. pr. 

deltager. Endvidere er det en forudsætning, at gældende coronarestriktioner kan overholdes. 

Ad 5: Referat fra styrelsesmøder v/Vibeke 

Vibeke gav et kort referat af styrelsesmødet, STYR 7, afholdt 19.10.2020. Bl.a. kan fremhæves, at 

det udskudte landsmøde afholdes på Comwell Hotel Kolding, og at Styrelsen sender forslag til 

Landsmødet om, at kontingentsatserne for 2021 forhøjes med 6% oprundet til nærmeste 25 kr. 

 

 



Ad 6: Afvikling af ture i Coronatider. 

Torsdagsturledere opfordres til at lave rundture, hvor det er muligt. Lone skriver til dem. 

For at kunne administrere ventelister etc. er det nødvendigt, at der er turleder på torsdagsturene. 

Herluf tager sig af det.  

Dublering af ture: Kan lade sig gøre under forudsætning af, at den dublerede tur annonceres 
særskilt med egen turleder enten i turdatabasen eller ved opslag på hjemmesiden, altså som en 
ekstra tur.  
Der arbejdes centralt på, hvordan de deltagere, der er på venteliste til en oprindeligt annonceret 
tur, kan blive overført til en ekstratur samme dag eller modtage tilbud om en ekstratur på et senere 
tidspunkt. 
 
Zoneopdeling af ture: Ud fra vejledning på coronasmitte.dk, DGI’s retningslinjer og DVLs egne 
retningslinjer kan dette ikke lade sig gøre. Der er dels krav om turleder til hver enkelt gruppe, dels 
krav om betydelig afstand mellem grupperne. Endelig vil tilmeldingssystemet ikke fungere. Lone 
skriver til turlederne. 

Merete retter annonce vedr. startsted for mandagsture. 

Ad 8: Årshjul 

a. Annoncere Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er planlagt til 16.3.21. Lone har booket Vandrehjemmet, men ihukommende 

coronasituationen bliver der tillige udarbejdet en plan B, hvor andre lokaliteter bliver undersøgt v/ 

Vibeke og Ulla. 

Annoncen skal indrykkes 25.11. Der annonceres uden stedsangivelse. Lone laver opslaget. 

Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde 8.12. 

Ad 9: Orientering 

a. Landsmødet udsat til 9.1.2021. Det afholdes på Comwell Hotel Kolding. 

b. Julearrangement. Afholdes på Folkestedet den 6.12., kl. 16-20, hvis coronasituationen 

tillader det. 

Ad 10: Eventuelt. 

Jørgen efterlyser kalender over arrangementer udover turene. Lone lægger dem i we-kalenderen i 

DropBox. 

Ad 11: Næste møde 8.12.20.   Lone tager salater med. 

 

Ref / KN 

 


