
Bestyrelsesmøde, DVL – Aarhus 

Dato:  9. november 2021.  

Sted: Huset Trøjborg 

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

Afbud: Merete 

 

REFERAT: 

Pkt. 1 Valg af ordstyrer Lone. Referent Susanne  

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden: Den tilsendte dagsorden blev godkendt. 

Pkt. 3 Afdelingens økonomi. v/ Jørgen Schou Iversen 

Jørgen knyttede få kommentarer til budgetopfølgningen pr. 09/11 2021, der på forhånd 

blev sendt til bestyrelsen.  

Jørgen orienterede om en henvendelse fra Landsforeningen om mulighederne for 

kontante udlån fra lokalafdelingerne til hovedforeningen. Input vedrørende dette fra DVL  

Aarhus drøftedes i bestyrelsen. Jørgen vender tilbage til landsforeningen. 

Pkt. 4 Ref. fra styrelsesmøder ved Lone Christoffersen. Lone har intet nyt at tilføje. (Ref. af 

styrelsesmøder kan ses på https://dvl.dk/om-os-i-danskvandrelaug/referater) 

Pkt.5 Økonomi til spontan kaffe/is o.l. i forbindelse med vandreture/ JSI.  

Jørgen havde på forhånd sendt bestyrelsen forslag til skriftlig vejledning til denne 

Impulspulje som drøftes. Det præciseres bla, at puljen kun kan anvendes til ikke-planlagte 

og til ekstraordinære situationer, ligesom alkohol ikke kan dækkes af puljen. 

Turlederne vil blive informeret om denne Impulspulje i forbindelse med den kommende 

Frivillighedsdag d 29. januar 2022. Skriftlig vejledning vil herefter blive indarbejdet i 

Aarhusafdelingens vejledning til turledere/Aarhusafdelingens tilbud til turlederen/6.bullet 

point 

Pkt. 6. Frivilligdag - udkast til program ved LC. 

Tilsendte oplæg til program gennemgås og drøftes. Merete havde på forhånd sendt sine 

kommentarer, som også var med i drøftelserne. 

Tidsplan OK, dog starter mødet kl. 10.00 og med undtagelse af få tilføjelser til de enkelte 

punkter blev programmet godkendt.  

 

 

 



Pkt. 7. Siden sidst 

7.a Foredragsarrangement. Status.Dato 22. februar 2022. Afholdes som et 

aftenarrangement med kaffe/kage på Danhostel Risskov. Foredragsholder næsten helt på 

plads. 

Annoncering på DVL Aarhus hjemmeside skal ske i december. Kell vil gerne have teksten 

til opslaget i god tid. Susanne og medarrangør Lone Bossen tager fat i dette og sender til 

Kell. Det tekniske omkring betaling, deltagerlister o.l. samarbejder Jørgen og Kell om. 

7 b. ViewRanger kursus. Status v/KN.  

Kurset afholdes som planlagt 14. november. 

Pkt. 8. Årshjul 

8 a Planlægningsmøde 26. oktober. Gennemført som planlagt 

8 b Landsmødet gennemført som planlagt d. 7. november. 

Fastholdelse af medlemmer er et vigtigt tema. Forslag til at fastholde af medlemmer kunne 

være nyhedsbreve, som nogen afdelinger allerede bruger. 

Bestyrelsen drøfter forskellige muligheder for dette i Aarhus afd. Kan være en 

ressourcekrævende opgave. Måske kan anvendelsen af ad hoc grupper blandt 

medlemmerne være en frugtbar løsning. 

 8 c Generalforsamling 2022  

Lokale booket på Godsbanen, Remisen fra 18-22. Annonceres i Vandreliv og på egen 

hjemmeside. 

Juleafslutning d. 19. december.  

Annonceres på hjemmesiden, så snart Kell modtager input hertil fra 

julearrangementsgruppen, hvilket Jørgen formidler videre til denne. LC skal godkende 

opslaget. 

Pkt. 9 Orientering 

Bjørn har fået en opfordring til, at DVL Aarhus laver en aktivitet omhandlende emnet 

”Hvordan går man korrekt og bedst”. Da landsforeningen med jævnlige mellemrum 

arrangerer en sådan event både i København og i Aarhus vil et lokalt arrangement af en 

sådan karakter ikke blive imødekommet. Medlemmerne opfordres til at holde øje med 

hjemmesiden og med Vandreliv, hvor disse arrangementer bliver opslået.   

Pkt. 10 Eventuelt 

Pkt. 11 

Bestyrelsesmøder efterår 2021:    14.12.    

Bestyrelsesmøder forår 2022:  11.1. -   8.2. – 8.3. – 12.4. – 10.5. – 7.6.    



Referent: Susanne 

 

 

 


