
DVL Aarhus. 

Bestyrelsesmøde den 22.6.2021 

Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus, lokale 1.3 

Tid: 17.00 – 21.00. 

Ingen afbud. 

 

 

Referat  

1. Valg af ordstyrer og referent:  

Lone Christoffersen og Merete Bavngård Terkelsen 

2. Godkendelse af dagsorden:  

godkendt, med tilføjelse af pkt. 11e og 11f 

3. Konstitution af næstformand og kasserer:  

Jørgen Schou Iversen er både næstformand og kasserer 

4. Præsentation af bestyrelsen og introduktion af nye medlemmer: 

Præsentationsrunde, orientering om mødefora og hjemmesider, og om hvad der er god 

bestyrelsespraksis 

5. Siden sidst 

a. Evaluering af Generalforsamling: 

Flot fremmøde til en generalforsamling, der forløb godt, med et teknikanlæg, der 

fungerede. 

Huske at lægge pauser ind undervejs. 

Forslagene fra generalforsamlingen tages op på næste bestyrelsesmøde. (10.8.) 

Lokalet var velegnet, så Remisen på Godsbanen reserveres til næste år (3. tirsdag i marts.) 

b. Godkendelse af referat  

Fint referat, som blev godkendt. 

6. Afdelingens økonomi. v/ Jørgen Schou Iversen 

Budgettet holder! 

7. Ref. fra Styrelsesmøder v/ Lone Christoffersen 

Seneste referater drejer sig om forberedelserne til landsmødet i november, herunder 

vedtægtsændring om indkaldelse af afdelingernes generalforsamlinger 

8. Henvendelse vedr. torsdagsture  



Mail fra et medlem (på vegne af flere), der gerne ser at rundture om torsdagen så vidt 

muligt bliver bibeholdt, som under coronaen. Dog uden at give helt afkald på de fordele 

som ture fra A til B giver. Desuden bliver det efterspurgt i mailen, at torsdagsturene bliver 

annonceret tidligere på hjemmesiden end tilfældet er nu. 

Bestyrelsen valgte at opretholde den nuværende afvikling og annoncering af 

torsdagsturene, idet det for DVL Aarhus er vigtigt at kunne tilbyde et varieret udbud af 

vandreture, hvilket betyder, at der for de enkelte ugedage er et forskelligt koncept. Lone 

Christoffersen sender svar.   

Ole Bendixen foreslår, at en lille gruppe af turledere arbejder med at afsøge områder for at 

finde nye startsteder for turene, uanset ugedag. Tages op på kommende 

planlægningsmøde i oktober. 

9. Vandrehistorier på hjemmesiden v/Kell Nydén 

Kell arbejder videre med idéen, som der var tilslutning til i bestyrelsen. 

10.  Opslag om vandreture på Facebook 

Forslag fra turleder om at afdelingens ture også annonceres på Facebook. 

Bestyrelsen siger OK til at den enkelte turleder, som måtte ønske det, kan lægge sine ture 

op på Facebook. 

Lone C.  kontakter Landsforeningen vedr. den landsdækkende Facebookside med en 

opfordring til at orientere lokalforeningerne om vilkår for at slå noget op i gruppen. Hvem 

er målgruppen? Hvem godkender tilgang til gruppen? Er der ”spilleregler” for gruppen? 

Kan gruppemedlemmer, der ikke er godkendte turledere i DVL slå ture op i gruppen og 

derved give indtryk af, at DVL står bag anbefaling af turen?    

 

11. Årshjul   

a. Frivilligudflugt den 2.10. Planlægning.   

Oplæg ved Vibeke Jørgensen og Jørgen Schou Iversen med input fra bestyrelsen. 

b. Vandrenes dag den 19.9. 

Herluf Dose Christensen er tovholder 

c. Formandsmøde 4.9.21 

Lone Christoffersen og Ole Bendixen deltager 

d. Regionsmøde 25.9.21 

Susanne Andersen og Lone Christoffersen deltager 



e. Foredrag 

Hvis Lone Bossen har lyst til at fortsætte med at arrangere foredrag (Lone C. 

spørger) vil Susanne Andersen indgå som partner 

f. Planlægningsmøde 

Lone C. annoncerer i turkalender/Vandreliv 

                           

12. Orientering 

Intet til orientering 

13. Eventuelt  
Ole Bendixen skriver artikel med turanbefaling til Vandreliv's tema om ”DVL anbefaler ...” 

14. Bestyrelsesmøder efterår 2021:   10.8. - 14.9. – 12.10. – 9.11. – 14.12.                                            

  

                                                                                                                       

 


