
Referat af bestyrelsesmøde i DVL Aarhus  

Tid: 8.12.2020 

Sted: Mødet blev afholdt via Skype 

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

Afbud: Vibeke 

 

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Lone. Referent: Jørgen 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev uden ændringer godkendt. 

Ad 3: Afdelingens økonomi v/Jørgen 

Der blev knyttet kommentarer til budgetopfølgningen pr. 30/11 2020, der var udsendt til 

bestyrelsen. 

Der blev informeret om en igangværende opfølgning på indlæsning af antal deltagere på 

vandreturene i 2020 i DVL-databasen. Opfølgningen har givet anledning til en del efterangivelser 

af ture. Jørgen understregede, at indlæsningen er vigtig, fordi antal aktiviteter er den vigtigste 

faktor ved tildeling af afdelingstilskud fra DVL. 

Ad 4a: Kursus vedr. redigering af hjemmeside / KN 

Deltagere fra DVL Aarhus: Herluf, Lone og Kell. Kurset gav en ”Paraplygennemgang”, hvor der 

savnedes lidt mere praktisk afprøvning på en konkret hjemmeside. Kell oparbejder rutine som 

webmaster med støtte i Vagns materiale og med Ivan som back up.  

Bestyrelsen foretager en gennemgang af indholdet på DVL Aarhus hjemmesiden med henblik på 

bl.a.at foreslå fjernelse af uaktuelt indhold. Jørgen tager initiativ og suppleres af de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 4b: Godkendelse som forening i Aarhus Kommune 

Behandlingen af dette punkt blev udskudt til næste møde. Lone opfordrede til at prioritere denne 

opgave. 

Ad 5: Referat fra styrelsesmøder v/ VJ 

Referat af styrelsesmødet afholdt 7/12 er endnu ikke tilgængeligt. Lone informerede om enkelte 

dagsordenspunkter baseret på en summarisk gennemgang af bilag til dagsordenen. Der henvises 

til referatet, der bliver tilgængelig på landsforeningens hjemmeside. 

Ad 6: ViewRanger-kursus lokalt / KN 

Kell oplyste, at der er flere forhåndstilmeldte end pladser på kurset. I begyndelsen af januar 2021 

vil der derfor på hjemmesiden blive offentliggjort en dato i starten af februar for endelig tilmelding 

efter først til mølle princippet. Der vil om nødvendigt blive oprettet en venteliste. 

Ad 7: Tilmelding / venteliste problematik MBT/HDC 



Herluf orienterede om muligheden for at tilføje oplysning om antal tilmeldte og antal på venteliste 

ved annoncering af ture på lokalforeningens hjemmeside. Opgaven vil foreløbig ikke blive pålagt 

turlederne. Oplysningerne kan ses på DVL’s hjemmeside. 

 

Ad 8: Afdelingernes rolle i DVL – oplæg v/Lis Nielsen (mail 3.11) 

Aarhus lokalforening lægger vægt på gennemskuelighed, forenkling og, at der ikke etableres 

unødvendige databaser, der kræver løbende vedligeholdelse. Der udtrykkes generel tilfredshed 

med samarbejdet med sekretariatet og den nuværende opgavefordeling som vist i LN’s oplæg. Vi 

er uforstående overfor udtrykket ”Belønne afdelinger” nævnt i punkt 7 i styrelsens opgaver. Lone 

laver oplæg til besvarelse til udvalget. 

Ad 9: Årshjul 

a. Vi afventer melding om gennemførelse af landsmødet på Comwell Hotel Kolding, der er 

udsat til 9.1.2021. 

Ad 10: Orientering. 

a. Lokale generalforsamling: er booked på Remisen Godsbanen16/3 2021. Det er muligt om 

nødvendigt at afbestille lokalet med kort varsel. 

b. Julearrangementet er aflyst p.g.a. Corona-forsamlingsforbudet. 

 

Ad 11: Eventuelt 

Lone anbefalede at læse Grundbog i bestyrelsesarbejde fra Center for frivilligt arbejde. 

Dokumentet er lagt i Dropbox 

 

Ad 12: Næste møde 12.1.21 forventes afholdt via Skype. 

 

Referent Jørgen 

 


