
Bestyrelsesmøde, DVL Aarhus 
Dato: 14.12.2021 
Sted: Huset Trøjborg 
Deltagere: Lone, Herluf, Ole, Jørgen, Kell, Bjørn, Susanne, Merete 
 
Referat: 
 
Ad 1: Valg af ordstyrer og referent: Lone ordstyrer, Merete referent 
 
Ad 2: Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 
Ad 3: Afdelingens økonomi v/Jørgen 
Jørgen havde på forhånd sendt budgetopfølgningen til bestyrelsen og havde kommentarer 
på mødet til enkelte udgiftsposter. 
3a: Fælles CVR v/Lone 
DVL har et fælles CVR-nummer for alle afdelinger. Grete Aagaard har henvendt sig om 
Århus afdelingen er klar til at køre over på det fælles nummer. Jørgen svarer Grete 
Aagaard. 
 
Ad 4: Referat fra Styrelsesmøder v/Lone 
Intet af direkte relevans for afdelingens virke 
 
Ad 5: Fastholdelse af medlemmer 
Der er planlagt en række faste møder på Skype den første mandag i hver måned fra kl 16-
17, hvor forskellige undertemaer til medlemsfastholdelse drøftes. Der er åbnet for to 
deltagere fra hver afdeling.  
Temaet d. 3. januar er Ture og arrangementer. Lone deltager. 
Temaet d. 7. februar er Kortlægning og statistik. Lone deltager 
Herluf er interesseret i at deltage i møderne, men er forhindret d. 3. januar pga. tidspunkt 
på dagen, hvor han ikke umiddelbart kan planlægge at holde fri.  
På Frivilligdagen bliver der orienteret om Skypemøderne.  
Bestyrelsen var generelt tilbageholdende med yderligere input, da det er svært at vide, 
hvad der er at byde ind med, uden prioritering af, hvad der synes relevant. Det blev også 
nævnt at tidspunktet på dagen, fra 16-17, gør det vanskeligt for målgruppen for 
bestræbelserne for fastholdelse, nemlig yngre og erhvervsaktive medlemmer, at deltage i 
møderne med idéer. 
 
Ad 6: Frivilligdag v/Lone 
Dagsorden til dagen blev gået igennem. Lone udsender den mellem jul og nytår til de 
frivillige i Aarhus afdelingen. Praktiske opgaver på dagen blev fordelt. 
Jørgen minder om, at afregning og statistik bliver indsendt til ham inden årsskiftet, og at 
det også fremgår af følgemailen til dagsordenen for Frivilligdagen. 
 
Ad 7: Problemer med mail v/Kell 
Kell har i et par omgange haft kontakt med hovedafdelingen, da der er problemer med 
mails, der er knyttet til dvl.dk-domænet. Bl.a. at han som webmaster får mails, der er sendt 
til Lone, og vice versa.  
Men der er også andre mails, der ikke slipper igennem, efter at Kell har købt en ny PC, der 
i højere grad er sikret mod malware og ”ondsindede koder”.  
Hvis man ikke har fået svar på en mail i løbet af 2-3 dage, beder Kell om, at man kontakter 
ham igen pr.sms eller telefon. 
 



 
 
Ad 8: Samarbejde med Dansk Blindesamfund 
Dansk Blindesamfund har henvendt sig til DVL med et forslag om samarbejde: Der 
orienteres om henvendelsen på Frivilligdagen, der i øvrigt behandles på et kommende 
formandsmøde.  
 
Ad 9: Siden sidst 
a: Foredrag: Tekst og tilmeldingsformular er klar og lægges op i starten af januar. 
Afklaring af om vi på eget initiativ vælger at aflyse på grund af corona, skal ske inden 11. 
januar. Afklares pr. mail.  
b: Viewrangerkursus: Kurset var vellykket med 10 deltagere. Eneste problem var at 
projektoren ikke kunne stilles skarpt. På DVL's hovedside ligger slides om konvertering fra 
Viewranger til Outdoor Active, samt Outdoor Active som selvstudium. 
 
Ad 10: Årshjul 
OK 
 
Ad 11: Orientering 
Ole nævner, at deltagerantallet på mandagsturene er tæt på niveauet fra før corona-
nedlukningerne. 
 
Ad 12: Eventuelt 
Glædelig jul og godt nytår 
 
Bestyrelsesmøder forår 2022:  11.1. – 8.2. – 8.3. – 12.4. – 10.5. – 7.6. 


