Bestyrelsesmøde den 7.6.2022
Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 4 kl. 17.00 – 21.00.
Tilstede: Lone C., Jørgen, Bente, Kirsten Susanne, Herluf, Ole, Merete
Ingen afbud.
Dagsorden.
1. Valg af ordstyrer og referent: Hhv. Lone og Merete
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Afdelingens økonomi. v/ JSI
Ingen markante bevægelser på kontoen, udover betaling for buskørsel til og fra Kalk Kaminoturen.
4. Referat fra Styrelsesmøder v/ LC
Lone refererede fra Styrelsesmødet d. 28. april:
Under Økonomiudvalget er der nedsat et Udviklingsudvalg, der skal se på Vandrelaugets produkter
i forhold til foreningens økonomi. Der er udarbejdet et idèkatalog, og der opfordres til, at der
dannes lokale udviklingsgrupper, som kan komme med input.
Nordea-fonden ser positivt på temaet for 2023: ”Historiske vandringer”.
Referater fra Styrelsesmøder kan findes her:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMM81BIv07h4%5F7o&id=97841C2FC9FA2CE0%215384
4&cid=97841C2FC9FA2CE0
5. Oplæg til frivilligudflugt den 25.9.
Jørgen og Vibeke har sendt forslag til frivilligudflugt til Hald og Viborg. Oplægget blev godkendt, og
de endelige aftaler kan nu træffes. Jørgen sender invitationer og tager imod tilmeldinger.
6. Frivilligdagen 21.5.
a. Evaluering
Evalueringen blev til en gennemgang af referatet fra dagen for at opklare spørgsmål fra de
bestyrelsesmedlemmer, der ikke var med på frivilligdagen.
Der var en kort drøftelse af, hvorfor der ikke deltog flere turledere på dagen, end der gjorde. Der
var et langt program, og næste møde bør indeholde en vandretur også, samt ligge i vinterhalvåret,
evt. som et aftenmøde. Der var i bestyrelsen forståelse for, at turlederne har nok at se til med at
planlægge og afvikle ture, og derfor ikke har tid/lyst til at bruge en lørdag i maj på møde.
Herfra gled drøftelserne over til afsnit i selve referatet, som i øvrigt blev godkendt.
Nye turledere: Der er underskud af turledere, bl.a. på torsdagsturene og onsdagsturene. Men der
arbejdes med en model for rekruttering, om at præcisere, hvad forventningerne er til

turlederrollen. Denne del af drøftelsen mundede ud i, at der blev dannet en gruppe bestående af
Jørgen, Bente og Susanne, som udarbejder et ”fact sheet”, hvor arbejdet som turleder bliver mere
detaljeret beskrevet, og som tager udgangspunkt i de Lokale regler og Vejledning til turlederne,
som ligger på hjemmesiden. Oplægget tænkes klart til bestyrelsesmødet i oktober, og skal også
kunne bruges til ”markedsføring” af turlederrollen, bl.a. på hjemmesiden. F.eks. at man bliver
tilbudt et ”kørekort” til at færdes med en gruppe i den danske natur.
Det blev også drøftet om det er muligt at styrke kommunikationen mellem turlederne. Behovet for
løbende kommunikation turlederne i mellem kunne afhjælpes med oprettelse af en Googlegruppe.
Fastholdelse af medlemmer/nye medlemmer: Aarhus afdelingen omfatter et stort geografisk
område, der krydser kommunegrænser. Lone og Herluf arbejder videre med en idé om f.eks.
initiativer for medlemmer i Randers. På sigt kunne der også oprettes en lokalgruppe i Randers som
middel til at fastholde og til at få flere medlemmer.
Under dette punkt kom også spørgsmålet, om der er koordination mellem valg af tema for 2023
og ønsket om at kunne fastholde de 40-60 årige medlemmer.
b. Søndagsturgruppe
Lone Bossen har skrevet et oplæg til turlederne om oprettelse af en gruppe, der tager
korte/kortere ture om søndagen. Oplægget sendes til turlederne.
C: Spørgsmål om 2 turledere på weekendture
Også dette spørgsmål var på dagsordenen på frivilligdagen, og til endelig beslutning på et
bestyrelsesmøde. For 2 turledere taler, at det er med til at øge kvaliteten og sikkerheden, og at det
giver mere at være 2 om at planlægge og afvikle en tur, end at være alene om det som turleder.
Imod først og fremmest, at der mangler turledere.
Bestyrelsen konkluderede, at når der for tiden mangler turledere, vil det være acceptabelt at
gennemføre de længere, ikke bynære ture med kun en turleder og ellers en turleder og en
bagstopper.
De lokale regler omskrives fra et krav, til at det tilstræbes at der er to turledere og ellers en
turleder og en bagstopper.
Men det er også vigtigt, at der er et større fællesskab og netværk turlederne imellem så turledere
lettere finder sammen om at afvikle en tur.
d. Intro for nye medlemmer
Intromøde for nye medlemmer afholdes i oktober. Afprøves igen, da andre afdelinger
tilsyneladende har gode erfaringer med at arrangere intromøder. Ole og Lone planlægger.
7. Siden sidst
a. Kalk kaminotur
Turen blev afviklet med 38 deltagere fra Aarhus og Silkeborg. Det var en i alle henseender fin og

vellykket tur i et afvekslende landskab, frokost på og ved Daugbjerg Dås, og med lejlighed til at
hilse på Jens Langkniv undervejs.
Desuden gav turen flere erfaringer med at få tilmelding på hjemmesiden og betaling pr. mobilepay
til at stemme overens.
8. Årshjul
Det er sommer
9. Orientering
a. Stand ved fejring af True Skov 25 år, den 10.9.
Friluftsrådet står for et eftermiddagsarrangement i anledning af, at True Skov har 25-års jubilæum.
Kirsten og Lone passer en stand, og måske er der en turleder, som har lyst mulighed for tage en
tur i skoven.
b. Tirsdagsture i Århus Onsdag
Aftenturene annonceres denne sommer i Århus Onsdag/Lokalavisen med det formål at få flere
gjort interesseret i afdelingen.
c. Nyt medlem i Grenå er interesseret i at blive turleder.
10. Eventuelt
Ole og Tove er gået i gang med at arrangere en tur til Anholt i 2023.
Næste bestyrelsesmøde: 9.8.

Bestyrelsen ønsker alle en god og varm sommer

