
Referat af bestyrelsesmøde i DVL Aarhus  

Tid: 13.4.2021 

Sted: Mødet blev afholdt via Skype 

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

Afbud: Vibeke, Ulla 

 

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Lone. Referent: Jørgen 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 10b Orientering om formandsmøde. 

Ad 3: Afdelingens økonomi v/Jørgen 

Der blev knyttet kommentarer til budgetopfølgningen pr. 31/3 2021, der var udsendt til bestyrelsen. 

Det modtagne a conto tilskud fra DVL indikerer, at det samlede tilskud for 2021 vil være mindre 
end budgetteret. Bestyrelsen fastholder udgiftsbudgettet. Resultatet for 2021 kan således blive 
lavere end budgetteret. 

Ad 4: Referat fra styrelsesmøder v/LC 

Lone konkluderede, at de seneste referater mest omhandlede punkter vedrørende daglig drift og 
forberedelse af det kommende landsmøde. Herunder blev det fremhævet, at antallet af frivillige 
udgør 6,5% af antal medlemmer af landsforeningen mod en målsætning på 7%. For at opfylde 
målsætningen i Aarhus lokalforening mangler der 17 frivillige. Der henvises til referater på 
landsforeningens hjemmeside. 

Ad 5a: Ny DVL afdeling i Silkeborg 

Bestyrelsen er løbende orienteret om dialogen med den nye lokalafdeling. Aarhus Lokalforening 
ser positivt på etableringen af Silkeborg afdelingen, der er båret af lokale entusiaster. 47 
medlemmer i Aarhus Lokalforening bor under de postnumre, der omfattes af DVL Silkeborg.  

LC tager initiativ til justering af Aarhus Lokalforenings vedtægter vedrørende medlemmernes 
geografiske tilhørsforhold (postnumre). 

Ad 5b: Organisering af torsdagsture 

Efter en dialog med turlederne på torsdagsturene fastholdes det nuværende fleksible koncept 
uændret. 

Ad 6: ViewRanger-kursus status / KN 

Kurset 25/4 2021 er aflyst pga. Covid19 forsamlingsforbudet. 

VR er blevet opkøbt af tyske Outdooractive (ODA). Det er annonceret, at VR vil blive udfaset primo 
2022 og erstattet af ODA’s tilsvarende produkt. KN har set på ODA systemet og konkluderet, at 
funktionaliteten i ODA-systemet ligner VR så meget, at man relativt hurtigt vil kunne omstille sig fra 



VR til ODA. ODA er væsentlig mere kommercialiseret end VR f.eks. årlig abonnementsafgift og 
tilkøb af acceptable kort. 

Det besluttedes, at KN kan arbejde på at sætte et nyt VR-kursus op sent i efteråret 2021.  

Ad 7: Beretning 

LC’s forslag til beretning til vedtagelse på generalforsamlingen blev diskuteret og med få input 
godkendt. 

Ad 8: Strategi  

LC’s forslag til strategi blev diskuteret og godkendt. 

Ad 9: Årshjul 

a. Frivilligdag udskydes til foråret 2022 
b. Planlægningsmødet den 27.4 aflyses. LC beder turledere indsende turforslag til LC, der 

efter en dialog med turlederne vil lave en turkalender. 
c. Datoer for frivilligudflugt 02.10.2021 og julearrangement 19.12. 2021 på Folkestedet 

Ad 10a: Orientering. 

Keld Juhl Jensen er ny turleder 

Ad 10b: Orientering. 

LC orienterede om de foreløbige punkter på dagsordenen til formandsmødet 04.09.2021 og 
efterlyste eventuelle forslag til yderligere emner. 

Ad 11: Eventuelt 

Der var ingen kommentarer. 

Ad 12: Næste møde 11.5.21 forventes afholdt via Skype. 

 

Referent Jørgen 

 


