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Bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne 

Mødet holdes torsdag den 5. december 2019 kl. 16.30-ca.19.00 på rådhuset, parterre, 020 

Til stede: Kirsten, Irina, Carl, Walter, Ulla, Elena kom senere, Jette gik kl. 17.30. 

 

Referat 

Punkt 1 

Valg af ordstyrer..Kirsten 
Valg af referent …Ulla. Fremover skriver Jette referat. 

Godkendelse af dagsorden. OK 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 7. november. OK med bemærkninger 
To-do. Har I ting til listen, giv besked til referent. (bilag)  :  

- HUSK, nye medlemskort skal sættes i produktion. Medlemmer skal betale senest 31/12 
- Ulla opdaterer vedtægterne og får dem lagt på hjemmeside. 

 

Punkt 2 - Konstituering jf. vedtægterne:  

Formand: Kirsten 

Næstformand: aftales på næste møde 
 
Punkt 3 Mødested og mødefrekvens  :   

Jette reserverer stadig fremover, mødelokalet bliver især 020 

Første torsdag i måneden fastholdes. I januar dog 9.01.20. 

 

Punkt 4 - Teams og tovholderfunktioner i 2020 fordeles 

Kirsten indgår i PR gruppen sammen med Lissie og Leif., bl.a.fordi hun har et særligt kendskab til 
hjemmesider. Carl fortsætter som tovholder.  

Rådhus dokk1: (Irina, Elena, Ulla) kører godt, Irina ønsker flere medlemmer af teamet, bl.a. som 
ferieafløser på rådhusmailen.  

Byvandringer – gruppen fortsætter (Carl, Karin og Joan) 

Økonomi – gruppen nedlægges, ikke nødvendig.  

Guidetelefonen: Carl fortsætter 

Punkt 5 - Evaluering af GF 

Referenten syntes, det gik for stærkt.  Referat på vej. Det blev drøftet, at: 

- Vi skal være mere påpasselige med tiden næste år.  
- Måske skal der være en halv time mere næste gang.  
- Tidsplan skal være mere rummelig.  
- Måske skal vi næste gang melde ud, at der er mulighed for at drikke en øl sammen bagefter. 

For egen regning. Det er en god måde at afslutte GF 

Ellers forløb GF fint, bestyrelsen var tilfreds, og der var flere positive tilbagemeldinger. 
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Punkt 6 
Sidste no-show i den gamle periode skal forelægges bestyrelsen (lukket punkt) 

 
Hvordan griber vi no-show an i 2020? 

Det blev drøftet, om  

- Karantæne løber 2 måneder, også henover en GF.  
- Den ”ramte” godt må deltage i udbud og modtage ture, der ligger efter de to måneder. 
-  1 Advarsel falder væk, når det nye kalenderår/AG-år  starter.  

Beslutning herom tages på næste møde.  

Punkt 7 
Klagesag. Afrunding v/Irina (lukket punkt) 

 

Punkt 8 

Nytårskur. Irina havde flere forslag og anslog budget. Ca. 5000 kr. i alt. 

Dato: 16. januar blev berammet. Forslag: restaurant Basilic, hvor man selv må medbringe vin. 

Forslag endvidere: udflugt/vandretur med Doron. Irina går videre med forslagene og melder ud til 
bestyrelsen.  

Alternative forslag: En tur på Nordre kirkegaard. Eller Drakenberg, hvor Morten Leth Jacobsen 

 fortæller. 

Punkt 9 
Forårsmøde for de andre guideforeninger. 
Lørdag den 28. marts blev fastlagt. Kirsten inviterer de andre foreninger (Skagen, Aalborg, 
København, Odense og Fredericia) 

Der nedsættes udvalg til nærmere planlægning: Kirsten, Carl og Ulla.  

Punkt 10. (nyt punkt) 

Skal vi tilslutte os FOs forsalgsrabat på 10% - det er guiden, der betaler. Vi forventer et mersalg. 
Beslutning næste møde.  

 Punkt 11 

Persondataforordningen i 2020. Der skal strammes op. En politik skal formuleres. 
Hvem vil være tovholder? Elena sender GDPR forordningen til bestyrelsen. 

Punkt 12: Eventuelt: Intet. 

 

Næste møde: 9. januar og 6. februar. 

Referent: Ulla 


