
Referat af bestyrelsesmøde i DVL Aarhus  

Tid: 13.09.2022 

Sted: Huset Trøjborg 

Deltagere: Bente, Kirsten, Merete, Susanne, Ole, Lone, Jørgen, (Tove Christensen under pkt. 5) 

Afbud: Herluf 

 

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Lone. Referent: Jørgen 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden udsendt 13/9 blev uden ændringer godkendt. 

Ad 3: Afdelingens økonomi v/Jørgen 

Budgetopfølgning pr. 31/8 2022 var udsendt til bestyrelsen sammen med dagsordenen til 

bestyrelsesmødet. Jørgen havde ikke yderligere kommentarer. 

Ad 4: Ref. fra Styrelsesmøder v/Lone 

Referater fra styrelsesmøder findes her https://dvl.dk/om-os-i-dansk-vandrelaug/referater  Der er 

endnu ikke fremkommet referat fra det seneste styrelsesmøde. 

Ad 5: Oplæg vedr. 3-dages tur til Anholt 2023 

Tove gennemgik det udsendte oplæg til vandretur på Anholt 30/5-2/6 2023 og besvarede sammen 

med Ole spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsen. Længden af turene skal fremgå af 

annonceringen af turen i Vandreliv. Jørgen anmoder webmaster om at udarbejde 

tilmeldingsformular i dialog med Tove.  

Ad 6: Historiske vandringer 

DVL DK koordinerer dette tema for vandreture i 2023 med museerne. På baggrund af 

interessetilkendegivelse er der fremsendt kontaktdata på 2 turledere fra Aarhus Lokalforening til 

koordinationsgruppen. Merete efterlyste mulighed for at se en optagelse af et allerede afholdt 

opstarts-webinar. DVL DK har på forespørgsel efter bestyrelsesmødet oplyst, at dette på grund af 

tekniske problemer ikke er muligt. Problemerne forventes nu at være løst. 

Ad 7: Foredragsarrangement 

Susanne efterlyste medarrangør til foredragsaktiviteten og laver til næste bestyrelsesmøde oplæg 

til ”stillingsannonce” på hjemmesiden.  

Ad 8: Samkørselsordning 

Andre lokalforeningers erfaringer har vist, at Google Groups er uegnet til etablering af samkørsel. 

Det vurderes endvidere, at Facebook ikke anvendes tilstrækkelig udbredt/aktivt blandt 

https://dvl.dk/om-os-i-dansk-vandrelaug/referater


turdeltagerne. Samkørsel bør derfor etableres via tilmelding til turlederen. Turlederne vælger selv 

metode til samkørsel. 

Ad 9: Siden sidst 

Bente orienterede om en positivt aktiv dialog med turlederne på et planlægningsmøde for 

Lunteholdet. Bestyrelsen arbejder på konkrete svar til Luntegruppens turledere, og Bente 

opretholder kontakten med gruppen. 

Nye Lunter skal orienteres om forventningerne om at være selvhjulpne og i stand til at holde en 

kadence, der gør turene til en fornøjelse for den samlede gruppe af deltagere på turene. 

Ad 10: Årshjul 

a. LC og Susanne deltager i Regionsmøde 17/9.      

 

Ad 11: Orientering 

a. Rapport vedr. udmeldte medlemmer 

fra DVL DK blev omdelt på mødet. Analyse og konsekvens blev udskudt til senere 

opfølgning. 

b. Vandrernes dag 18.9. v/Lone 

Der tilbydes to vandreture til markering af Vandrernes dag: 10 km turleder Ole, 16 

km turleder Herluf.  

Der er udsendt pressemeddelelse til Aarhus og Randers aviser. 

 

c. Status vedr. frivilligudflugt 25.9. v/Jørgen 

Der er tilmeldt 38 deltagere. Endelig ordrebekræftelse baseret på dette antal er 

modtaget fra alle leverandører til arrangementet.  

 

d. Status vedr. intro for nye medlemmer 2.10.  

Der er p.t. 6 tilmeldte, ud af ca. 80 inviterede.  
 

 Ad 12: Eventuelt  

Lone og Merete meddelte, at de ikke ønsker at opstille til bestyrelsen på næste generalforsamling. 

 

Bestyrelsesmøder 2022:    13.9. – 11.10. – 8.11. – 13. 12. (kl. 15-18) 

 


