Referat fra bestyrelsesmøde i DVL Aarhus Lokalforening
Tid: 12.04.2022
Sted: Mødet blev afholdt i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.3 kl. 17.00 – 21.00.

Deltagere: Lone, Merete, Susanne, Ole, Bente, Kirsten, Herluf, Jørgen,

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: Intro nye bestyrelsesmedlemmer
Lone orienterede det nye bestyrelsesmedlem Bente og suppleant Kirsten om DVL’s organisation
herunder ledelsesstrukturen.
Lone anbefalede at læse Grundbog i bestyrelsesarbejde fra Center for frivilligt arbejde.
Dokumentet er lagt i Dropbox.
På https://dvl.dk/frivillig/frivillighaandbogen/ kan hentes inspiration til arbejdet som frivillig.
Alle mødedeltagere præsenterede sig kort.
Ad 4: Konstituering af næstformand og kasserer
Jørgen fortsætter som næstformand og kasserer
Ad 5: Afdelingens økonomi v/Jørgen
Budgetopfølgningen pr. 31/3 2022 var vedlagt mødeindkaldelsen. Jørgen havde ingen yderligere
kommentarer dertil.
Jørgen orienterede om behovet for at tilpasse vedtægterne vedrørende fuldmagtsforhold.
Jørgen orienterede kort om fremgangsmåden ved tilbagebetaling af indbetalinger modtaget på
MobilePay.
Ad 6: Ref. fra Styrelsesmøder v/ LC
Styrelsen havde ikke lagt nye referater op siden sidste bestyrelsesmøde i Aarhus Lokalforening.
Ad 7: Ref. fra Skypemøde den 4.4. v/LC
Lone orienterede om de væsentligste punkter. Referatet ligger her
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANTM6eIvQbacQu8&cid=97841C2FC9FA2CE0&id=97841
C2FC9FA2CE0%21124461&parId=97841C2FC9FA2CE0%21119234&o=OneUp

Ad 8: Generalforsamling – evaluering
En kompetent dirigent afviklede generalforsamlingen på en fin og betryggende vis. Der er kommet
positive kommentarer til formandens letforståelige beretning og kassererens fremlæggelse af
regnskabet. Lokalet er velegnet til afvikling af foreningens generalforsamling. Antallet af
medlemmer, der deltog i generalforsamlingen var lidt mindre end de tidligere år. Succeskriteriet for
et tilfredsstillende fremmøde blev diskuteret.
Ad 8a: Godkendelse af referat (bilag)
Referatet blev godkendt i den fremsendte form.
Ad 8b: Næste års generalforsamling
Afholdes i samme lokale på Godsbanen i uge 9. Vi starter kl. 18.00 med en sandwich
Ad 9: Planlægningsmøde 26.4.
På mødet planlægges det kommende halvårs tirsdags og weekendture. Lone, Ole og Herluf
deltager fra bestyrelsen. Forslag til ture er velkomne og alle kan deltage i mødet.
Ad 9a: Dato for frivilligudflugt
Udflugten afvikles 24. eller 25. september 2022. Jørgen og Vibeke Jørgensen planlægger turen.
Ad 10: Formandsmøde den 7.5.
Lone og Herluf deltager i mødet i Odense.
Ad 11: Honorering til afgående turledere
Bestyrelsen besluttede at formanden kan arbejde videre med forslaget.
Ad 12: Siden sidst, Ad 13: Årshjul og Ad 15: Eventuelt
Ingen kommentarer
Ad 14: Orientering
Ad 14a: Eventinfo – Stiften
Lone har oprettet en profil til indtastning af events til offentliggørelse i Stiften. Vi vil gøre os
erfaringer ved at promovere sommerens tirsdagsture, der retter sig mod medlemmer på
arbejdsmarkedet.
Kommende møder 10 05 - 07 06

Referent Jørgen

