
Referat bestyrelsesmøde DVL Aarhus  

Dato  10. januar 2023 

Sted Huset Trøjborg, Kirkegårdsgade 53 Aarhus 

Deltagere Lone, Bente, Jørgen, Merete, Ole, Kirsten, Susanne.  

Afbud:  Herluf 

 

1.Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer Lone, referent Susanne 

2.Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

3.Afdelingens økonomi v/Jørgen 

Jørgen udleverede helt aktuel budgetopfølgning, som blev gennemgået. Realiseret a.t.d. 2022 blev 

sammenholdt med budgettet i 2022, og Jørgen knyttede kommentarer hertil. Budgetopgørelsen herefter 

taget ad notam.  

Ligeledes blev regnskabet for 2022 gennemgået og kommenteret, hvorefter det blev godkendt og 

underskrevet af bestyrelsen. Revision finder sted d. 7. januar 2023 

Budgettet for 2023 blev gennemgået og godkendt 

4. Referat fra Styrelsesmøde v/Lone 

Der er endnu ikke kommet referat fra seneste styrelsesmøde, 

Referater af styrelsesmøder kan, når de er tilgængelige ses på landsforeningens hjemmeside 

https://dvl.dk/om-os-i-danskvandrelaug/referater 

5. Generalforsamling 

OBS! Finder sted tirsdag d 28. februar 2023. Tilmelding senest 13.2.2023 på mail: lone.christo@hotmail.dk 

Nærmere informationer på Dvl Aarhus https://dvl.dk/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/opslag-gf-

2022.pdf 

Husk at melde dig til      

a. Bestyrelsen indstiller Herluf Dose Christensen til formandsposten.  

b. Hvis vi ønsker at opretholde det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer, mangler der 2 kandidater, 

men ifgl. vedtægterne er det tilstrækkeligt med 1.  

Dirigent til Generalforsamlingen: Bestyrelsen indstiller Tove Christensen som dirigent. 

Referenter: Merete Bavngård Terkelsen og Alice Mosekjær Madsen accepterer valg.  

c. Budget 2023/JSI 

Gennemgået under pkt. 3 Afdelingens økonomi. 
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d. Vedtægtsændring/JSI 

Bilag udsendt på forhånd.  

Bestyrelsens forretningsorden sammenholdt med vedtægterne gennemgået og diskuteret. Der er 

enighed om, at en revision af disse er tiltrængt. Dette vil bestyrelsen arbejde med efter 

generalforsamlingen. 

e. Beretning/LC .        

Dele af det på forhånd tilsendte udkast til beretningen blev diskuteret, præciseret og ellers 

godkendt med enkelte rettelser. Lone tilretter og beretningen tages op igen på næste møde til 

godkendelse. 

f. Dagsorden 

Få input til denne givet. 

6.  Frivilligdag den 21. januar 

        a.  Referent: Herluf 

        b.  Ordstyrer: Lone 

        c.   Forplejning: Kaffe og rundstykker ved mødets start – sandwich til frokost og kage til 

eftermiddagskaffen.  

 

7. Postkort/Ole  

Udkast til foto og tekst præsenteret. Det færdige resultat vil blive vist ved næste bestyrelsesmøde. 

8.Siden sidst.   

Intet nyt 

9.Årshjul 

Planlægningsmødet i april annonceres 25.1 

10.Orientering 

Bente og Susanne planlægger medlemsarrangement i form af en udflugt til Søby Brunkulslejer i foråret. 

11. Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøde d 14.februar 2023 

 

 


