
Kære medlemmer 

 

Tak for sidst ved AG’s Generalforsamling 2017, der AG traditionen tro var livlig. 

 

Bestyrelsen havde forinden nøje overvejet, hvorledes vi bedst kunne præsentere de udfordringer, som 

vi har haft i forhold til regnskab for guideuddannelse og manglende gebyr i 2017. Vi valgte at lægge 

det hele frem, så der kunne tages fælles beslutning herom på Generalforsamlingen. Det var befriende 

for alle at kunne få udfordringerne frem og debateret med jer. Tak for jeres opbakning til det, og for 

de varmende efterfølgende positive tilkendegivelser. Det er en stor support, som vi har været meget 

glade for.  

 

I denne mail finder i flg.: 

 

1. Referat fra AG’s generalforsamling 2017 

2. Konstituering af AG's nye bestyrelse og fordeling af ansvarsområder 

3. AG kontingent for 2018 - frist for KONTIGENT BETALING 15. dec. 2017 

4. NYT password til “Medlemssiden" på www.aarhusguiderne.dk og NY AG facebook side 

5. HUSK Brush-up i Den Gamle By vedr. “Aarhus fortæller” og det nye “Automobilmuseum” den 7. 

dec. 2017 

 

1. Referat fra AG’s generalforsamling 2017. Se vedlagte referat fra Generalforsamling 2017  

 

2. Konstituering af AG's nye bestyrelse og fordeling af ansvarsområder 
Konstituering – valg af: 

 Formand: Louise  

 Næstformand: Elena (fordeling af opgaver med formanden)  

 Kasserer: Walther (inkl. statistik – turstatistik indsamles fra 1/11-17 til 31/10-18)  

 Sekretær: Ulla (mødereferat og koordinering af medlemskontakt)  

 Medlemsansvarlig: Charlotte (adresseliste, sprogopdatering, navneskilte mv.)  

 PR- og marketingsansvarlig: Der holdes møde i januar, hvor det forventes at der nedsættes en 

gruppe ifm. mødet.  

 Arrangementsansvarlig: Irina  

 Redaktør på medlemsbrev: Ulla + evt. nogle medlemmer  

 Strukturkoordinator: Joanna (ture) og Charlotte (årshjul)  

 Sociale medier/Facebook: Joanna 

 Webmaster: Leif 

 Turfordelere: 

o   Rådhusture/DOKK1: Inge og Irina 

o   Byvandringer: Yrsa, Joanna og Kirsten S 

o   Byrundture: Kirsten S og Joanna 

o   AE/Weekend: Joanna 

o   Agenter: Louise (+ evt. Charlotte 

http://www.aarhusguiderne.dk/


 

3. AG kontingent for 2018 - frist for KONTINGENTBETALING 15. december 2017 
AG’s kontingent er fortsat kr, 400 for 2018. OBS! Betaling af kontingent er senest 15. december 2017! Når 

kontingentet er betalt fremsendes der et opdateret medlemskort. 
 

4. NYT password til AG’s “Medlemsside” og NY AG facebook side 

OBS! Joanna har oprettet et nyt password til vores medlemssiden på www.aarhusguide.dk Det nye 

password er en gammel kending: “Lange1470” 

 

OBS! AarhusGuidernes har udskiftet den gamle Facebookgruppe med en ny gruppe, der hedder 

"AarhusGuidernes Nyheder”!. Alle AG medlemer er invitere til gruppen, hvor alle AG’s 

medlemmer kan dele nyheder, informationer, gode historier etc. 

Forlad den gamle Facebook gruppe, som hedder "Info AarhusGuiderne” nu - og find vores nye 

gruppe "AarhusGuidernes Nyheder”, Det er nu AG’s lukkede medlemsgruppe på Facebook, kun for 

AG-medlemmer. Den gamle Facebook var administreret af Elisabeth, som har meldt sig ud af AG. 

Vi måtte derfor hurtigt etablere en ny Facebook gruppe. HUSK at melde dig til med det samme - og 

få en masse turinspiration, guidetips, nyheder fra Aarhus mv. og gode historier fra dine guide 

kolleger mv.  

 

 
 

 

HUSK Brush-up i Den Gamle By vedr. “Aarhus fortæller” og det nye “Automobilmuseum” 

den 7. dec. 2017 
Kom til Brush-up arrangement i Den Gamle By torsdag den 7. dec. 2017 kl. 15.00 - ca.16.00. Vi 

mødes uden for Automobilmuseet kl. 15.00. Gå ikke glip af dette arrangement, hvor vi sammen med 

den Gamle by besøger det nye AUTOMOBILMUSEUEUM og Aarhus nye byhistoriske 

udstilling "AARHUS FORTÆLLER” i “Salingbygningens” undergrund . Kom med og få masser af 

nyt stof! til dine egen ture. Kom gerne tidligt og nyd Den Gamle Bys dejlige Juleudstilling 2017. VI 

glæder os til at se dig den 7. december. 

 

 
 

 

 

 

Med venlige hilsner 

P.b.v. Louise 
 

http://www.aarhusguide.dk/

