
DVL Aarhus 

Bestyrelsesmøde den 9.2.2021 kl. 17-20 

Afholdt som Skype-møde 

Ingen afbud 

 

Referat.   

1. Valg af ordstyrer og referent. Lone Christoffersen, ordstyrer og Merete Bavngård 

Terkelsen, referent. 

2. Godkendelse af dagsorden: godkendt. 

3. Afdelingens økonomi. v/ JSI 

Jørgen gennemgik regnskabet for 2020, budgetopfølgningen for 2020 og budgettet for 2021. 

Afdelingens resultat for 2020 blev et overskud på 24.654kr. Overskuddet skyldes bl.a. at de 

budgetterede foredrag ikke er blevet afholdt i 2020. Budgettet for 2021 (udarbejdet 

10.1.2021) viser et foreløbigt underskud på 6.200 kr. Regnskabet for 2020 videresendes til 

revisorerne. 

4. Siden sidst 

a. Godkendelse som forening i Århus Kommune/ OB. 
Ole har undersøgt betingelserne for at blive godkendt som forening i Aarhus Kommune, 
som er en forudsætning for at kunne booke lokaler i ”Fjordsgade Forenings- og Fritidshus.” 
Udover liste med bestyrelsesmedlemmer, vedtægter, regnskab, at medlemslister 
opbevares i 5 år, en bookingansvarlig kræves, at foreningen er bekendt med 
børneerklæringer. 
Der var enighed om forløbigt at sætte en ansøgning om godkendelse på stand-by. 

5. Ref. fra Styrelsesmøder v/ VJ. 
Vibeke er som fjerde suppleant indtrådt i Styrelsen for DVL. Der er Skype-møde hver 14. 
dag. Landsmødet 2020 afholdes 6. juni 2021 på Comwell i Kolding, og Landsmødet 2021 
forventes afholdt i november 2021.  Indtil landsmødet 2020 den 6. juni behandler styrelsen 
udelukkende spørgsmål vedr. drift.   
Det er her besluttet, at DVL's aktiviteter er aflyst 14 dage længere end de officielle 
retningslinjer/restriktioner foreskriver. For tiden er alle ture derfor aflyst til 14. marts. 

6. Forslag: Planlagte ture ind som gpx fil på hjemmesiden?  Der er kommet en henvendelse 
fra et medlem, der foreslå at planlagte, men aflyste ture, lægges ind som gpx-filer på 
hjemmesiden, hvor de kan hentes via Viewranger. Lone svarer, at mange ture slet ikke 
ligger på ViewRanger, og de der gør, ofte ikke er færdigbearbejdede før umiddelbart inden 
turens gennemførelse. Der findes i forvejen mange ture i Aarhus-egnen på View-ranger, 
ligesom at der også er forslag til ture på Viborg afdelingens hjemmeside.  



7. Gennemgang af hjemmesiden (Oplæg fra JSI 12.12.20) 
Vi gennemgik Jørgens oplæg med forslag til nyt indhold, ændringer og rettelser af 
hjemmesiden.  Kell har som ny webmaster allerede været i gang med ændringer. 
Nogle af rettelserne kan først træde i kraft, når situationen er blevet normal, hvad 
vandreture angår. 
Kell arbejder på at få hjemmesiden til at tage sig ensartet og pæn ud, uanset om man tilgår 
den fra PC, mobil eller I-Pad. 
Når man kommer ind på siden, vil der i det øverste, store foto stå ”Turkalender Aarhus” og 
i linjen over ”Om vores vandreture”, i stedet for ”Om vandreturene”. 
Seneste nyt fra afdelingen: her skal der gøres opmærksom på DR's tema om ”Sammen i 
Bevægelse”, som DVL også er en del af. 
Turene i turkalenderen bliver fremover tilføjet oplysning om antal tilmeldte og antal på 
venteliste, så længe der er et krav om tilmelding.  
Længere snak om Torsdagsturene, fordi de har en særskilt widget på hjemmesiden, hvor 
turbeskrivelsen m.v. ligger, men ikke i turkalenderen som de andre ture. Flere medlemmer 
i bestyrelsen argumenterer for, at torsdagsturene planlægges og står i turkalenderen som 
de øvrige ture. Som det er nu, giver det dog turlederne en vis fleksibilitet mht. planlægning. 
Vi blev enige om at tage diskussionen op med torsdagst urlederne på Frivilligdagen d. 10.4. 
Om vandreturene / Om vores vandreture: Teksten indledes med en kommentar om at man 
kan kontakte turlederen nævnt i turkalenderen for nærmere oplysninger. - Desuden 
erstattes Laugsaftener med Medlemsarrangementer, der har vandre-og naturrelevante 
temaer på programmet, og at de bliver annonceret på hjemmesiden. 
Til turlederen: Lone C. retter i bilagene, hvor det er nødvendigt. Det gælder ”Vejledning til 
turlederen” og ”Lokale regler”.  
I blanketten til udgiftsafregning ændres kilometersatsen til 1,90 kr. pr 1.1.2021. 
Opfordringen på hjemmesiden om at blive turleder skal have en mere fremtrædende 
plads. 
Når vi fremover afleverer tekster til Kell, er det vigtigt også at huske at give ham en 
udløbsdato for, hvornår teksten skal fjernes igen. 
Bilag, vejledninger m.v. skal være med dato, og der indføres tidspunkter med rutiner for 
gennemsyn i årshjulet. 

8. Årshjul   

Afdelingens generalforsamling afholdes den 8.6. 2021 

Regionsmøde den 13.3.: Uvist, om det kan afholdes 

Frivilligdag den 10.4. : Planlægning venter til bestyrelsesmødet i marts 

9. Orientering – intet til punktet. 

10. Eventuelt – intet til punktet 

11. Næste møde 9.3.2021                                                                              


