
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i DVL Aarhus den 14-02-2023 -  Huset Trøjborg. 

 

Deltagere: 

Lone, Herluf, Ole, Bente, Jørgen, Susanne, Merete, Kirsten 

 

1.  Valg af ordstyrer og referant: 

Lone og Kirsten 

 

2.   Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt med tilføjelse under punkt   

7.C, Forslag til vedtægtsændringer samt punkt 13, under eventuelt - 

 

3.  Afdelingens økonomi v/JSI 

 

Jørgen orienterede om de interne revisorers gennemgang og underskrift af årsrapporten for 2022. 

Årsrapporten ligger på hjemmesiden sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

Budgetopfølgningen er i 2023 udvidet med balancen pr. dato for budgetopfølgningen. 

 

Da det ikke har været muligt at opnå en forrentning hos DVL DK, er udlånet af ledig likviditet til 

DVL DK opsagt, og beløbet returneres derfor til Aarhus Lokalforening med henblik på investering i 

obligationer.  

 

4.  Ref. Fra Styrelsesmøder v/LC 

Referat herfra kan ses på ;  https://dvl.dk/om-os-i-dansk-vandrelaug/referater/ 

 

5.  Status vedr. rekruttering af turledere 

 

Bente og Susanne har haft 4 samtaler med turledere og arbejdet med oplægget er stadigt i gang, da 

det er en længere proces. 

 

6.  Udflugt til Søby v/BCog SA 

 

Program for dagen den 30. april 2023 blev forelagt bestyrelsen og godkendt. 

Udflugten skal annonceres i turbasen. Det besluttedes at opkræve egenbetaling på 100 kr. Der gives 

medlemmer af Aarhus Lokalforening en uges forlods tilmeldingsfrist. Webmaster kontaktes for 

annoncering af udflugten og udarbejdelse af tilmeldingsformular.  

 

 

7.  GF 

 

a.  Kandidater til styrelsen – 

     Herluf Dose Christensen - opstiller til valget som formand 

     Lone Christoffersen ønsker ikke genvalg 

     Merete Bavngård Terkelsen ønsker ikke genvalg 

     Susanne Andersen udtræder af bestyrelsen - men stiller op som suppleant 

 

b.  Beretning /LC 

     Formands beretning blev forelagt og godkendt. 

 

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


c.  Modtaget forslag til vedtægtsændring 

 

Forslaget viser sig ikke at være relevant for vedtægterne, men hører under lokale regler og 

vejledning til turledere og er som sådan et bestyrelsesanliggende. 

Lone C tager kontakt til forslagsstiller vedr. dette med henblik på at forslagsstiller vil trække sit 

forslag tilbage.   

  

 8.  Frivilligdag den 21. januar 2023 – evaluering 

 
Forslag om en mere struktureret dagsorden 
f.eks stille spørgsmål til de forskellige grupper, som de så skulle arbejde med og komme med et 
oplæg. 
en anderledes bord opstilling 
at dagen sluttede tidligere med en gåtur 
evt. som eftermiddagsmøde/aften møde i stedet 
 
9.  Postkort/ OB 
Postkort godkendt til produktion og der vil blive bestilt 3000 eksemplarer, som kan fordeles rundt 
på biblioteker – offentlige stedet – måske cafeer – og andre relevante steder ,hvor det vil være på 
sin plads at reklamere for DVL Aarhus 
 
10.  Siden sidst – ingen kommentarer 
 
11.  Årshjul – ingen p.t. 
 
12.  Orientering – ingen p.t. 
 
13. Eventuelt: 
Merete kom med et lidt morsomt indlæg fra Århus-Arkivet vedr. DVL Aarhus fra ca 1960 - 
Det var andre tider dengang - 
 
Susanne kom med et forslag, om at der ikke burde være bestyrelsesmøde i skolernes ferier 
 
Næste bestyrelsesmøde 14. marts 2023 


