
 Referat af bestyrelsesmøde i DVL Aarhus  

Tid: 11.10.2022 

Sted: Huset Trøjborg 

Deltagere: Herluf, Kirsten, Susanne, Ole, Lone, Bente, Jørgen fra kl. 17-18 

Afbud: Merete, Jørgen fra kl. 18 

Ad 1: Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Lone. Referent: Bente 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

Ad 3: Afdelingens økonomi v/ Jørgen.  

Budgetopfølgning 30.9 som bilag 

Ad 4: Frivilligudflugt – evaluering (bilag) 

Enighed om, at frivilligudflugten var forløbet udmærket, de guidede ture var veltilrettelagte og interessante og 

maden var superb. 

En anke: Restauranten var ikke klar til at modtage os på det aftalte tidspunkt, hvilket bevirkede ½ times 

forsinkelse til den guidede tur i Domkirken. 

Det er vi opmærksomme på næste gang. 

Ad 5: Oplæg vedr. rekruttering af turledere, v/Susanne, Jørgen og Bente 

Oplægget blev diskuteret og godkendt. 

Susanne og Bente arbejder videre. 

Der bliver bl.a. tilføjet dropboxe ud fra det enkelte udsagn i sidste afsnit med mulige svar, man så kan vælge. 

Og til sidst tilføjes et nyt punkt med kontaktadresser, hvis man er interesseret og gerne vil vide mere. 

Ad 6: Ref. fra Styrelsesmøder v/Lone 

Lone gennemgik referatet fra mødet. Kan læses på link https://dvl.dk/om-os-i-dansk-vandrelaug/referater   

Ad 7: Opfølgning vedr. ønsker fra Lunterne. 

Ændring i deres turbeskrivelse. ”Alle kan være med” er fjernet fra Vandreliv. Lone giver Kell besked om at 

fjerne det fra hjemmesiden. 

Ønske om en førstehjælpskasse. Der udarbejdes en liste over indhold og man køber selv ind hertil og får 

refunderet. Kirsten udarbejder listen. 

Desuden har de lavet en samkørselsordning i samarbejde med Ole, så flere kan deltage på Tunøturen, hvor 

Midttrafik ikke fungerer optimalt. 

Ad 8: Tur til Søby 

Der bliver arrangeret en bustur til Brunkulslejrene i Søby i det nye år (Susanne og Bente). Turen vil blandet 

andet indeholde besøg på museet og en guidet 2-timers tur ude i terrænet. 

Overvejelse om endnu en tur senere på året. 

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


Ad 9. Navneskilte. 

For nemmere at komme i kontakt med andre vandrere på turene, kan man udskrive et DVL it fra 

hjemmesiden med navn og området, hvor man bor, ex Katrine, Egå. Placeres bag på rygsækken. 

Plastiklommer kan fås hos Lone. Alle turledere har fået udleveret dem. 

Ad 10. Siden sidst 

a. Vandrernes dag 

Turen Skovene syd for Århus havde 8 deltagere, heraf 3 ikke medlemmer. 

Turen Omkring Randers havde 32 deltagere. Ca. halvdelen var fra Randers. 

b. Intro for nye medlemmer 

 

12 nye medlemmer inden for det sidste år deltog. Indledte med en gåtur. 

Derefter spørgsmål og snak. 

 c.     Regionsmøde 

         Lone og Susanne deltog.  

Aftale: Bestyrelsen ser de andre afdelingers referater igennem til næste møde for at se, 

om vi kan finde inspiration/ideer til nye tiltag i     afdelingen. 

Ad 11. Årshjul 

a. Planlægningsmøde d. 25.10 

Planlægning af tirsdags- og weekendture i perioden 1.1 - 30.6. 2023 

b. Frivilligdag (bilag-mail fra Sandy) 

 

Bemærkninger og overvejelser til det sidste referat. 

C.     Landsmøde - tilmelding. 26.10 

         Lone, Jørgen, Ole, Kirsten 

Ad 12. Orientering 

Ad 13 Eventuelt 

 

          

       

 

 

 

 

 



 

  

 


