
DVL Aarhus 

Bestyrelsesmøde den 11.5.2021 kl. 17-20 

Afholdt som Skype-møde 

Afbud: Ulla Woldenhof 

 

Referat.   

1. Valg af ordstyrer og referent. Lone Christoffersen, ordstyrer og Kell Nydén, 

referent. 

2. Godkendelse af dagsorden: godkendt med tilføjelse af punkt 6.g. Praktisk hjælp 

3. Afdelingens økonomi v/ JSI 

Ingen nye bemærkninger til økonomien. Jørgen vil gerne have bestyrelsens 

underskrifter på regnskabet inden generalforsamlingen. Klares ved, at Jørgen kører 

rundt til de enkelte medlemmer efter nærmere aftale. 

4. Ref. fra styrelsesmøder v/VJ 

Ikke noget til dette referat. Referatet af styrelsesmødet (STYR 15) kan ses på 
landsforeningens hjemmeside. 

5. Siden sidst 

Bestyrelsesmøder i juni og august flyttet til 22.6. og 17.8. Godkendt. 

6. Generalforsamling 

Bestyrelsen gennemgik dagsordenen. 

b. Som dirigent foreslås Lone Bossen, og som referenter Alice og Herluf. 

c. Ingen kommentarer til beretningen. Godkendt. 

d. Strategi. Godkendt. 

e. Vedtægtsændring. 

§ 11 Vedr. afdelingens opløsning.   

Her er et udestående, idet vedtægtsudvalget ikke godkendte denne § ved sidste 

vedtægtsændring på generalforsamling i 2019.   

Det drejer sig om en manglende præcisering vedr. indkaldelse til generalforsamling 

med det formål at opløse foreningen.   

§ 4. Vedr. geografisk afgrænsning af Århus afd. Denne § forventes at skulle rettes, i 

forbindelse med oprettelse af ny afdeling i Silkeborg 25.5.2021.  



Lone udarbejder forslag til vedtægtsændringer til præsentation og vedtagelse på 

generalforsamlingen den 8.6.2021. 

f. Kaffe og kage. Lone tager sig af det. 

g. Praktisk hjælp. 

Stoleopstilling: Remisens personale betales for dén opgave. 

Coronakontrollør: Vibeke. 

Lone skriver til de tilmeldte, at der kræves Coronapas og mundbind 

 

7. Opslag på hjemmesiden. 

Vi fik en god diskussion om hvad & hvordan uden at tage noget til referat. 

8. Årshjul   

a. Frivilligudflugt den 2.10. Planlægning.  

Vibeke og Jørgen laver oplæg til næste bestyrelsesmøde den 22.6. 

9. Orientering 

a. ViewRanger-kursus flyttet til 14.11. Der er lagt nyt opslag på hjemmesiden. 

10. Eventuelt.  

Lone deltager i DVL Silkeborgs stiftende generalforsamling.  

Lunterne vil lave egne ture. De har separeret sig fra mandagsturene.  

11. Næste møde 22.6.2021.   

                                        


