
Deltagere: Merete, Susanne, Ole, Bjørn, Herluf, Lone, Jørgen, Referat af bestyrelsesmøde 

i DVL Aarhus 

Tid: 12.10.2021 

Sted: Huset Trøjborg 

Afbud: Kell 

 

Referat: 

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Lone. Referent: Herluf 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev uden ændringer godkendt. 

Ad 3: Afdelingens økonomi v/Jørgen 

Jørgen knyttede få kommentarer til budgetopfølgningen pr. 4/10 2021, der på mødet blev 

omdelt til bestyrelsen. Udgiften til frivilligpleje er væsentlig højere end budgetteret, men 

holder sig indenfor rammerne af bestyrelsens bevilling. 

Jørgen orienterede også om, at der nu er etableret en løsning med MobilePay, som kan 

bruges til indbetalinger i forbindelse med arrangementer.  

Ad 4: Ref. fra Styrelsesmøder v/Lone 

Referatet fra seneste styrelsesmøde findes her https://dvl.dk/om-os-i-dansk-

vandrelaug/referater 

LC orienterede kort om enkelte punkter. 

Ad 5. Fastholdelse af medlemmer (2 bilag fra formandsmødet). 

a. Modtagelse af nye medlemmer. 

Drøftelsen tog udgangspunkt i bilaget ”Initiativer til at fastholde DVL-medlemmer” 

En eksternt udført opinionsundersøgelse viser, at det fortrinsvis er medlemmer i 

aldersgruppen 40-60 år, der hurtigst melder sig ud igen. 

Lone konstaterede at vi pt. har ca. 800 medlemmer og skønner, at ca. 100 medlemmer 

deltager i de afviklede ture. Der har under coronanedlukningen været en generel 

medlemsnedgang, som nu er vendt.  

Af medlemsundersøgelsen som DVL har fået lavet fremgår bl.a. følgende som 

efterspørges:  

Hvordan får vi flere ture i ferier og weekender?  

Flere ture tæt på medlemmerne? (Se pkt. 6). 



Give DVL-medlemskab værdi?  

Bestyrelsen konkluderede, at det er nødvendigt at inddrage turlederne for at vi kan blive 

mere konkrete. Bl.a. en drøftelse af de forslag der er nævnt i bilaget ”Initiativer til at 

fastholde DVL-medlemmer” Derfor bliver der indkaldt til en inspirationsdag/aften. 

Ad 6. Hvordan dækker vi kommuner udenfor Aarhus?  (mail Bjørn 24.9.) 

DVL/Aarhus er en stor afdeling med stor geografisk spredning. De fleste ture foregår i 

nærheden af Aarhus, dog spreder weekendturene sig geografisk. 

Når turlederne laver ture forudsætter det ofte lokalt kendskab til et område. I den 

forbindelse efterlyses gode i ideer til ture fra medlemmer med kendskab til deres 

lokalområde. Det kan f.eks. være oplysninger om nye stier i et område, eller stier der ikke 

umiddelbart er kendte.  

Det blev også drøftet, om der ud fra medlemsdata f.eks. skulle sendes en mail til 

medlemmer, når der arrangeres en tur i deres område. F.eks. hvis der afholdes en tur med 

udgangspunkt i Randers. Så en besked til medlemmer i Randersområdet. 

Ad 7. Økonomi til spontan øl/kaffe/is i forbindelse med vandreture/ JSI. 

Jørgen redegjorde for udfordringerne ved en detaljeret tildeling af en rammebevilling. Der 

blev givet tilsagn om, at turledere i ekstraordinære situationer kan afholde omkostninger 

efter nærmere definerede retningslinjer uden forudgående tilsagn fra bestyrelsen. Der 

afsættes et beløb i budgettet for 2022, og ordningen ophører således. hvis budgettet er 

udnyttet.  

Ad 8. Siden sidst 

a. 

Foredragsarrangement. Status v/Susanne. Der er endnu ikke et konkret arrangement. 

Men datoen den 22.2.2022 er reserveret til arrangementet. 

b. 

ViewRanger kursus. Status v/KN. Kurset bliver afholdt som planlagt.  

Ad 9. Årshjul    

a. 

Frivilligudflugt den 2.10. Evaluering  

Ud fra antal deltagere og tilbagemeldinger blev det konkluderet, at arrangementet var 

vellykket. 

Læringspunkter: 

Det var fint/nødvendigt, at der var indlagt luft i tidsplanen fra det ene programpunkt til det 

næste punkt. 



Der skal strammes op på at kende leverandørers deadline for rettidigt afbud. I indbydelsen 

til udflugten skal der gøres opmærksom på, at deltagere opkræves et gebyr ved 

manglende rettidigt afbud/fremmøde, som forårsager udgifter for foreningen. Force 

majeure vurderes individuelt. 

Der var ikke behov for øl/vand ved afslutningen af turen. 

b. 

Vandrernes dag den 19.9. Evaluering. På baggrund af det lave deltagerantal. 12 på 20-km 

turen og 11 på 8-km turen blev det besluttet, at der næste år skulle annonceres bredere 

end i egne medier.    

c. 

Regionsmøde 25.9. Ref. /LC og SA 

Referatet fra regionsmødet og beretning fra afdelingerne var udsendt inden mødet. Flere 

gav udtryk for, at det var interessant at læse beretning fra andre afdelinger. 

d. 

Planlægningsmødet 26.10.  

e. 

Frivilligdag i foråret. Datoen bliver den 29-01-2022. 

f. 

Landsmøde den 7.11. 2021. Lone, Kell, Ole, Herluf, og Jørgen deltager. Lone og Herluf 

kører.  

Ad 10. Orientering 

Mulig ny turleder til foråret:  Interesseret i at lave ture på Norddjursland. Orienteret om 

proceduren med godkendelse af turledere og dato for planlægningsmøde i foråret.  Kan 

muligvis deltage med turleder i foråret. 

Ad 11. Eventuelt.  Ikke noget at tilføje.  

Ad 12. Næste møde. 

Bestyrelsesmøder efterår 2021: 9.11. og 14.12.                                            

 

Referent: Herluf. 


