Referat bestyrelsesmøde DVL Aarhus
Dato

8. februar 2022

Sted

Huset Trøjborg, Kirkegårdsgade 53, Aarhus

Deltagere

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

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer Lone, referent Susanne
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Afdelingens økonomi v/Jørgen
Jørgen bemærkede, at budgetopfølgning ikke var udsendt på forhånd, idet der kun var sket en
enkelt transaktion siden sidst.
Huset Trøjborg har oplyst, at lokalforeningens mulighed for at låne lokaler ikke vil være påvirket af
overgang til hovedforeningens CVR-nr.
4. Referat fra Styrelsesmøde v/Lone
Lone refererede kort om enkelte punkter
Referatet af styrelsesmødet kan ses på landsforeningens hjemmeside https://dvl.dk/om-os-idanskvandrelaug/referater
5. Referat fra Skypemøde d. 7/2 – 22 vedr. statistik v/Lone
Lone orienterede fra mødet, hvor de enkelte afdelingers mødedeltagere fortalte om, hvordan
afdelingerne anvender statistik i arbejdet med at få overblik over medlemssammensætningen
sammenholdt med udbuddet af vandreture.
Næste Skypemøde 7. marts -22 – her deltager Lone.
6. Generalforsamling
OBS! Finder sted tirsdag d 15. marts 2022. Tilmelding senest 1.3.2022 på mail:
aarhus.formand@danskvandrelaug.dk
Nærmere Informationer på Dvl Aarhus https://dvl.dk/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/opslag-gf2022.pdf
Husk at melde dig til
a. Godkendelse af regnskab
Jørgen gennemgik regnskabet og knyttede hertil enkelte kommentarer. Regnskab blev godkendt
og underskrevet af bestyrelsen. Revision gennemføres 22/2 2022.

b. Udkast til beretning

Dele af det på forhånd tilsendte udkast til beretningen blev diskuteret, præciseret og ellers
godkendt med enkelte rettelser.
c. Vedtægtsændring
Godkendes.
d. Strategi
Med enkelte ændringer og tilføjelser godkendes denne.
e. Forslag til dirigent
Mulige dirigentemner vil blive kontaktet af Lone.
f. Referenter
Referenter: Alice Mosekjær og Merete Bavngård Terkelsen
g. Valg af bestyrelse
På valg:
Bestyrelsesmedlem Jørgen Schou Iversen
Bestyrelsesmedlem Kell Nydén
Bestyrelsesmedlem Ole Bendixen
Suppleant Herluf Dose Christensen
Suppleant Bjørn Mortensen – genopstiller ikke.

Revisor Knud Anker Christensen
Revisor suppleant Tove Christensen
h. Forplejning
Kaffe og kage
7. Krav til ansøgning om godkendelse af projekt/vandretur
Med inspiration i DVL Københavns materiale vil en arbejdsgruppe bestående af Herluf og Jørgen
komme med oplæg til opdatering og redigering af DVL Aarhus’ retningslinjer og procedurer vedr.
ovenstående.
8. Krav til leverandør
Emnet sættes på dagsordenen igen ved et senere bestyrelsesmøde
9. Retningslinjer vedr. delegering
Emnet sættes på dagsordenen igen ved et senere bestyrelsesmøde.
10. Spørgeskema v/Bjørn
Spørgeskema vedr. vandreture udfærdiget af Bjørn drøftes. Arbejdet fortsætter ved næste
bestyrelsesmøde

11. Samkørsels SMS-Kæde
Tages op igen på næste bestyrelsesmøde
12. Tilmeldelses Widget på hjemmeside
Tages op ved senere bestyrelsesmøde
13. Siden sidst
a. Foredragsarrangement v/Susanne
Der bliver planlagt et nyt
b. Vandretur Mols Bjerge.
Annonceres i Vandreliv
14. Årshjul
a Frivilligdag
Der er emner, som er vigtige at diskutere og informere alle frivillige om. Derfor planlægges ny
frivilligdag, som formentlig kommer til at finde sted d 21. maj 2022. Samme program som til den
frivilligdag, som blev aflyst i januar.

Næste bestyrelsesmøde 8.3.

