
DVL AARHUS 

 

Bestyrelsesmøde den 9. August 2022 

Tilstede: Lone C, Ole, Herluf Merete, Bente, Kirsten 

Afbud: Jørgen, Susanne 

 

Referat: 

1 : Valg af ordstyrer: Lone C og referent: Kirsten 

 

2 : Dagsorden : - Godkendt 

 

3 : Afdelingens økonomi 

Afbud fra Jørgen. Budgetopfølgning – ingen kommentarer 

 

4 : Referat fra Styrelsesmøde 13. Juni 2022. 

Lone refererede kort fra seneste Styrelsesmøde: 

Nyt: Vedtægtsændringer godkendt – Aarhus 

Referat af Styrelsesmøder kan ses på landsforeningens hjemmeside: 

https://dvl.dk/om-os-idanskvandrelaug/referater 

 

5 : Ansøgning om dækning af udgifter til prøvetur på Anholdt: 

Godkendt af bestyrelsen. 

 

6 : Bente til Planlægningsmøderne: 

Som et nyt tiltag fra bestyrelsens side vil – Bente – deltage i planlægningsmøderne af 

hverdagsturene. Bestyrelsen mener, at en kontaktperson, vil kunne stå som et bindeled mellem 

bestyrelsen og turlederne 

Bente deltager i de næstkommende møder 

 

7 : Vandrenes dag – 18.9 – Presseomtale 

Den ene tur er i Randersområdet – for at få dette område mere indlemmet i vores udbud af ture – vil 

der blive annonceret i ugeavisen for Randers. – og for Århus Området i Århus Onsdag. Lone C 

sørger for dette. 

 

8 : Frivilligdagen 21.5.2022 

 

A:  Evt naturvejledertur i Nov ? - 

Ole ser, om en tur vil kunne planlægges, hvor han selv vil vejlede om området, vi kommer igennem. 

Et forslag om evt foredrag om Naturnationalparker i Danmark bliver der taget stilling til senere. 

  

B:. Søndagsgruppe 

Tages op på planlægningmøderne – evt kortere ture. 

 

C:. Spørgsmål om 2 turledere på weekendture, ref af bestyrelsesmøde 7.6 ( Merete) 

 

Sætternissen havde været på spil i ovennævnte referat: et lille IKKE havde sneget sig ind.: 

 

Uddrag fra referat: 

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 

https://dvl.dk/om-os-idanskvandrelaug/referater


turlederne imellem så turledere lettere finder sammen om at afvikle en tur.  - slut uddrag - 

 

Der SKULLE have stået : at ved ture i nærområdet vil det være accepteret med 1 turleder – evt 

bagstopper 

 

Ved de længere ture tilstræbes der efter at være 2 turledere, men med den aktuelle situation med 

manglende turledere, kan det være lidt af et problem. Dette kunnes løses ved at Turlederen lige 

tager et overblik over deltagere, der er mødt op  ( der er jo heldigvis mange kendte ansigter på vores 

ture og heldigvis også andre turledere) – tager fat i en kompetent person og lige taler med 

vedkommende om hun/han vil være behjælpelig, hvis uforudsete hændelser skulle forekomme. 

 

D: Intro for nye medlemmer 

Lone C og Ole – Der planlægges efter den første weekend i Oktober – Lokale 1-4 enten 

lørdag/søndag. En lille vandretur  - kaffe – kage – orientering fra Lone C. 

 

9 : Siden sidst 

Ingen Kommentarer 

 

10 : Årshjul 

Regionsmøde 17.9 

 

11 : Orientering 

 

a. :  Stand ved fejring af True Skov 25 år. Den 10 – 09-22  = AFLYST 

 

b : Tirsdagsture annonceret i Århus Onsdag/effekt - 

Lille effekt – der dukker et par stykker op – ellers deltagerantallet fra 5-12 

 

c : nye turledere: Kerner Wiinberg, Karen Sørensen,Frank Larsen, Sandy 

 

d : Episode på Lunteholdet: Bestyrelsen blev orienteret om en episode, der have fundet sted. Lone C 

tog sig af den via mailkorrespondance/ tlf.     

 


