Referat af bestyrelsesmøde i DVL Aarhus
Dato: 11.1.22
Sted: Skype-møde
Deltagere: Herluf, Ole, Bjørn, Jørgen, Merete, Lone, Kell
Afbud: Susanne

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent: Lone, ordstyrer, Kell, referent.
Ad 3: Afdelingens økonomi v/Jørgen
Jørgen havde på forhånd sendt budgetopfølgningen til bestyrelsen og knyttede få
kommentarer på mødet til enkelte udgiftsposter.
Ad 4: Ref. fra styrelsesmøde v/Lone findes her https://dvl.dk/om-os-i-danskvandrelaug/referater. LC refererer kort om enkelte punkter.
Ad 5: Ref. fra Skype-møde den 3.1. vedr. fastholdelse af medlemmer v/LC
LC orienterer fra mødet, hvor afdelingsformændene fortalte om praksis og omfang af
vandreture i deres afdelinger.
Ad 6: Svar vedr. dataudtræk ang. udmeldte medlemmer
Det kan indtil videre ikke lade sig gøre.
Ad 7: Vandretur på Mols
Det indsendte oplæg til vandreturen er mangelfuldt og afføder en række uafklarede
spørgsmål. LC tager kontakt til arrangørerne m.h.p. at få tvivlsspørgsmål og betingelser
afklaret. Under forudsætning heraf godkendes vandreturen.
Ad 8: Siden sidst: Foredragsarrangement. Status v/Susanne.
Aflyses/flyttes. Kell lægger opslag på hjemmesiden.
Ad 9: Årshjul: Frivilligdag. Status v/LC
Lone sender reminder i uge 3 med ja/nej-tilkendegivelser fra de frivillige.
Ad 10: Orientering:
Bjørn træder ud af bestyrelsen i forbindelse med den kommende generalforsamling.
Ad 11: Eventuelt
Bjørn oplyste, at han omkring turafvikling havde gjort sig nogle tanker om turenes
geografiske placering i vores vandreområde. Herunder om det skal være med offentlig
transport eller deltagerne kommer i private biler. Som led i disse overvejelser rundsender

Bjørn et spørgeskema-forslag til bestyrelsen. Spørgeskemaet er tænkt, som en
undersøgelse af forskellige præferencer hos de medlemmer, der deltager på vores ture.
Kell foreslår etablering af en samkørsels-sms-kæde, som skal styres af medlemmerne
selv. Det skal ses i lyset af, at det ikke er muligt at arrangere offentlig transport til alle ture
på grund af turområdets beliggenhed.
Bestyrelsen tager imod begge forslag, og de indgår i vores arbejde.

Næste bestyrelsesmøde 8.2.:
Bjørn tager kage med. Lone tager salater med.

