
Referat af bestyrelsesmøde i DVL Aarhus  

Tid: 14.09.2021 

Sted: Huset Trøjborg 

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

Afbud: ingen 

 

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Lone. Referent: Jørgen 

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. 13/9 2021, der på mødet blev omdelt til 

bestyrelsen. 

Ad 4: Ref. fra Styrelsesmøder v/Lone 

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

Der er intet væsentligt at orientere lokalforeningens bestyrelse om. 

Ad 5: Forslag fremsat på generalforsamlingenn 

Til dagsordenspunktet var fremsendt et bilag med forslag fremsat af deltagere på 

generalforsamlingen. Forslagene var grupperet i temaer: 

Turlederproblematikker 

Bestyrelsen vil i dialog med turledergrupperne (weekendture, torsdagsture m.fl.) konkretisere 

behovet for flere turledere. 

Forslag om en weekendtur med f.eks. ti deltagere, der uforpligtende introduceres til 

turlederfunktionen. 

Forslag om at genoptage samlet planlægningsdag for alle turledergrupper, hvor grupperne 

planlægger hver for sig i gruppeværelser og efterfølgende samles til en fælles frokost. Formålet 

skal være at fremme den sociale interaktion i den samlede turledergruppe. Det giver også 

mulighed for at drøfte fælles problemstillinger. Forslaget drøftes på frivilligdag i foråret 2022. 

Planlægningsmødet 26/10 2021 annonceres på en widget, hvor der gøres opmærksom på, at alle 

er velkomne, så evt. nye turledere kan komme med ideer til ture. Det skal desuden oplyses, at det 

for interesserede vil være muligt at være med på en turplanlægning. 

Jørgen udarbejder forslag til dispositionsret til turlederne til at afholde situationsbestemte 

begrænsede udgifter på turene. 

Aktiviteter for medlemmer 

Forslag om ture med deltagelse af eksterne naturvejledere 

https://dvl.dk/om-os-i-dansk-vandrelaug/referater


Det er bestyrelsens holdning, at der skal være deltagerbetaling på forplejning, fælles transport, 

entre betaling m.v. for at opnå deltagernes tilkendegivelse af seriøs interesse i den pågældende 

aktivitet.  

Nye medlemmer / fastholdelse af medlemmer 

Se ad 7c. 

Efter dialog med turlederne på frivilligdagen forår 2022 træffes beslutning om hvilke forslag vi skal 

arbejde videre med: 

1. Konkretisere behov for nye turledere 
2. Introduktion til turlederfunktion på weekendtur   
3. Fremtidig organisering af planlægningsmøderne 
4. Turlederes dispositionsret til afholdelse af begrænsede udgifter på turene 
5. Vandreture med overnatning og underholdning 
6. Vandreture med eksterne naturvejledere, evt. Naturstyrelsens vejledere 

7. Turledernes ønsker. 

Ad 6a: Foredragsarrangement v/ Susanne 

Lone Bossen (LB) og Susanne havde fremsendt oplæg til rammer for arrangementskomiteens 

arbejde. Efter bestyrelsens drøftelse af oplægget konkluderedes det at 

Der tilstræbes 1-2 arrangementer om året indenfor en samlet ramme på 15 - 30 t.kr/år inklusiv 

forplejning. 

Arrangementskomiteen tildeles stor grad af autonomi omkring arrangementerne. Datoer for 

arrangementerne samt temaer/politiske holdninger vendes med formanden.  

Det enkelte arrangement annonceres på en widget, og webmaster udarbejder en 

tilmeldingsformmular. 

Deadline for fremsendelse af info til webmaster er almindeligvis syv dage før ønsket publicering. 

(vær dog opmærksom på, at Webmaster ikke er fraværende pga. ferie o.lign). 

LC vil undersøge, om der er bestilt lokaler (hvor, hvornår). 

Rammerne træder i kraft med omgående virkning. 

Jørgen fremlagde økonomien ved at etablere MobilePay. Bestyrelsen besluttede at gennemføre 

etableringen. 

Ad 6b: ViewRanger-kursus v/ Kell 

ViewRanger appen kan ikke længere downloades. Kell undersøger, hvor mange tilmeldte 

kursusdeltagere, der nåede at downloade appen. Såfremt der herefter er basis for det, 

gennemføres kurset. 

Ad 7a: Frivilligudflugt den 2.10 status v/Jørgen 

Alt er booked. Der er tilmeldt 42 deltagere.  

Ad 7b: Vandrernes dag 19/9 status v/Herluf 



Der tilbydes to vandreture til markering af Vandrernes dag: 8 km turleder Benedikte, 20 km turleder 

Herluf. Herluf foranlediger distribution af commercials.  

Ad 7c: Ref. Formandsmøde 4/9 v/Lone & Ole 

Referatet fra seneste formandsmøde 4/9 2021 findes her https://dvl.dk/om-os-i-dansk-

vandrelaug/referater   

Lone fremhævede 

ERA (European Ramblers  Association) møde 29/9 – 2/10 2022 

I den nye revisionsvejledning for afdelingsrevisorer er indføjet, at revision kan gennemføres ved 

anvendelse af stikprøver. 

Fastholdelse af medlemmer. En eksternt udført opinionsundersøgelse viser, at det fortrinsvis er 

medlemmer i aldersgruppen 40-60 år, der hurtigst melder sig ud igen. Punktet tages op på næste 

bestyrelsesmøde. 

Ad 7d: Ref. Regionsmøde 25/9 v/ Lone & Susanne 

Lone gav en kort orientering om dagsordenen til det kommende møde.  

Ad 8: Orientering 

Det besluttedes at fjerne Corona-widget på lokalforeningens hjemmeside. DVL har også fjernet 

widget på hovedforeningens hjemmeside. 

En tidligere beslutning om at bringe vandrehistorier på lokalforeningens hjemmeside annulleres, da 

dette vil være en konkurrent til DVL’s Facebook side. 

Ved fremsendelse af indlæg til webmaster skal enhver formatering undgås, da Microsoft Office 

ikke længere håndterer visse ældre dokumentformater. Webmaster foretager selv formateringen. 

Ad 9: Eventuelt 

Intet 

Ad 10: Næste møde 12.10.21 

Herefter 09.11.21 og 14.12.21 

 

Referent Jørgen 
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