
DVL Aarhus 

Referat af bestyrelsesmøde den 13.12. 2022 

Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, kl. 15.00 – 18.00. 

 

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

Afbud fra Susanne 

 

Dagsorden.   

1. Valg af ordstyrer og referent: Hhv. Lone og Merete 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt uden tilføjelser 

3. Afdelingens økonomi. v/ JSI 

Ingen markante udsving på kontoen siden sidste møde.  

4. Referat fra Styrelsesmøder v/ LC 

Lone refererede fra Styrelsesmøderne d. 7. oktober og d. 5. november. 

Herunder, at Styrelsen godkender at Økonomiudvalget undersøger ny model for 

afdelingstilskud fra 2024. 

Referater fra Styrelsesmøder kan findes her: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMM81BIv07h4%5F7o&id=97841C2FC9FA2CE0

%2153844&cid=97841C2FC9FA2CE0 

5. Oplæg vedr. rekruttering af turledere/Bente 

Oplægget udskydes til februarmødet d. 14.2. 2023. 

6. Generalforsamling d. 28. februar 2023 

a. Kandidater til bestyrelsen 

Herluf har besluttet sig for, at han modtager valg som ny formand efter Lone.  

Opfordring til, at onsdagsholdet eller Lunterne stiller med et bestyrelsesmedlem, som 

gerne må være en turleder.  

b. Forplejning 

Godsbanen serverer sandwich inden generalforsamlingen går i gang, samt kaffe og kage 

undervejs. Lone bestiller. 

c. Strategi 2023/24 

De strategiske mål og handleplanen for indeværende periode fastholdes, dog med enkelte 

omformuleringer og præciseringer og med denne tilføjelse til strategien: Fokus på 

fællesskab. 

Ud fra handleplanens punkt om kontinuerlig vurdering i bestyrelsen i samarbejde med 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMM81BIv07h4%5F7o&id=97841C2FC9FA2CE0%2153844&cid=97841C2FC9FA2CE0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMM81BIv07h4%5F7o&id=97841C2FC9FA2CE0%2153844&cid=97841C2FC9FA2CE0


webmaster om indhold på hjemmesiden blev det besluttet at gennemgå rettelser til 

hjemmesiden efter oplæg fra Jørgen på bestyrelsesmødet i marts 2023. 

Herluf foreslog, at man fremadrettet overvejer effekten af de enkelte tiltag, hvorvidt den 

kan måles og hvordan.  

d. Budget 2023 

Jørgen fremlægger budget for 2023 på mødet i januar. 

 

7. Program til frivilligdagen d. 21. januar 2023 

Herluf sender et udkast til program for dagen til bestyrelsen, så Lone kan udsende 

indbydelse med færdigt program til turlederne inden jul. 

Programmet udarbejdes på baggrund af tilbagemeldinger fra sidste frivilligdag og noter 

med input fra det nyligt afholdte regionsmøde. Under gennemgangen af relevante emner 

kom der forslag om at afløse den årlige frivilligdag med to halvårlige aftenmøder og på den 

måde være med til at styrke fællesskabet turlederne imellem. Der vil også blive indlagt en 

vandretur i programmet.  

 

8. Postkort / Ole 

Udskydes til mødet i januar                      

9. Siden sidst 

Ingen bemærkninger. 

10. Årshjul 
Intet at være opmærksom på. 

11. Orientering 
Lone har udarbejdet et nyt velkomstbrev til nye medlemmer, som blev kommenteret og 
godkendt. 

12. Eventuelt 
Jørgen udarbejder ændringsforslag til vedtægterne til generalforsamlingen 
 
Næste bestyrelsesmøde: 10. januar 2023, kl. 17.00  

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt og fredeligt nytår 

 

                               

                                                                                                                

 


