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Medlems- og sprogstatus, 2017 

 Antal medlemmer: 64 

 Antal aktive guider: 60 

 Sprogfordeling (blandt alle medlemmer):  

 Dansk: 54 

 Engelsk: 51 

 Tysk: 17 + 7 

 Spansk: 7 

 Fransk:  6 

 Russisk: 6 

 Italiensk: 4 

 Norsk/svensk - skandinavisk: 4/3 - 5  

 Kinesisk: 1  

 Polsk: 1 
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Takster for guideydelser 
 1 time –  kr.    875 

 2 timer – kr. 1.275 

 3 timer – kr. 1.675 

 4 timer – kr. 2.075 

 5 timer – kr. 2.375 

 6 timer – kr. 2.675 

 7 timer – kr. 2.975 

 8 timer – kr. 3.275 

 9 time – indhent tilbud 
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§ 2 FORENINGENS FORMÅL (1/2) 
 

Foreningens formål er at udbyde guideydelser af høj faglig, historisk og 

kulturel standard til såvel indenlandske som udenlandske turister, samt 

borgere i Aarhus. 

Guideydelserne er karakteriseret ved, primært at orientere sig mod 

historiske og kulturelle steder i og omkring Aarhus samt dansk kultur og 
traditioner. 

AarhusGuiderne kvalificerer, uddanner og træner Foreningens guider. 

Foreningen medvirker til at koordinere og formidle kontakten mellem 

guiderne og kunderne. Kunder kan være enkeltpersoner såvel som 
organisationer og virksomheder i ind- og udland. 



§ 2 FORENINGENS FORMÅL (2/2) 

AarhusGuiderne kan indgå samarbejde med eksterne organisationer, 

private og offentlige virksomheder vedr. reklame, formidling, salg og 

drift af guidede ture og øvrige virksomhed. 

Eksternt samarbejde vedr. drift og salg af guidede ture indledes med 

en forsøgsperiode, der revideres og evalueres senest på den følgende 
generalforsamling, inden en evt. vedtagelse af en fortsat 

samarbejdsaftale. Vedtagelse af fortsat samarbejde sker på 

generalforsamlingen. 

AarhusGuiderne er en almennyttig forening, der har sine rødder tilbage 

til 2. verdenskrigs afslutning og blev stiftet i år 1970 som Århus 

Guideforening. 

Foreningens overskud kan kun gå til Foreningens formål samt 

almennyttige formål. 



Motivering af ændringsforslag til §2 

 
  

 AG har en voksende omsætning til professionelle samarbejdspartnere i turistbranchen, der 

forventer hurtig og professionel service indenfor alm. kontortid på daglig basis. 

 Salg af ture til danske og udenlandske kunder og tour agenter er det mest tidskrævende. 

 Guiden på turen, der sættes i forbindelse med kunden kan stå for kontakt og fakturering. Det 

gælder ikke vedr. tour agenter, der kræver hurtig standardiseret ekspedition og fakturering. 

 

 AG’s bestyrelser har i flere år varetaget arbejdet dagligt. Kan det fortsat forventes, at der 

anvendes et stigende antal daglige arbejdstimer af AG’s medlemmer? 

 Private ture kan ”udliciteres” til en passende samarbejdspartner i en aftalt prøveperiode. 

 Faste byvandringer, Rådhus, DOKK1 og øvrige opgaver afholdes fortsat i AG’s eget regi.  

 



Indkøb af turudbudssystem Tamigo  

 

     FORDELE 

 Systemet viser alle AG’s ture on-line, som alle kan byde ind på. 

 AG guider kan udbyde egne ture i systemet, hvis de bliver forhindret. 

  

     ULEMPER  

 Kan ikke varetage kontakt, bookning og fakturering af ture til kunder 

 Koster kr. 1.000 pr. md. i abonnemant, evt. finansieret via AG honoraret  

 

 



Samarbejde med AOF eller FOF 
 

     FORDELE 

 Kontakt, bookning, fakturering og guidens honorering varetages af AOF/FOF 

 AG’s ture og guideservice annonceres i AOF/FOF’s kataloger over aftenskoletilbud  

 AOF vil sandsynligvis gerne betale AG’s honorar takst ubeskåret 

 Aalborg Guideforening om samarbejde med FOF “Det letter arbejdet betydeligt, vi har ikke noget med betaling 
fra kunden eller lønregnskab at gøre”. 

 AOF er sandsynligvis velegnet til samarbejde vedr. AG’s byvandringer 

 

    ULEMPER 

 AOF vil pålægge turenes pris et gebyr og sælge turene med et min, antal deltagere.  

 En aftenskole kan ikke varetage booking fra incoming og cruise-/agenter 

 AG skal fortsat selv planlægge turen, og udbyde den til AG’s guider . 

 FOF tager et honorar for deres administrative arbejde, som kan påvirke AG honoraret. 

 Skattemæssig indberetning af b-indkomst, som AG også er forpligtet til at gøre. 



Samarbejde med Aarhus Tours 
     FORDELE 

 Samarbejde med velrenommeret Aarhusiansk bureau m stort netværk og kundekontakter. 

 AG centralt forankret   omdrejningspunktet for Aarhus turismeaktører, og samarbejdsmulighed 

med bl.a. Visit Aarhus, Oplev Aarhus, ”2017”, KongresKompagniet, DOKK1 mv.   

 Deltagelse i afvikling af Aarhus Kommunes businessbesøg. 

 Frigørelse og bedre ressourceanvendelse til udvikling af AG, ture, guideuddannelse mv. 

 Mulighed for ansættelse af løntilskudsmedarbejder.  

 Fortsat eksklusiv aftale på Aarhus Tours guideture, og mulighed for at påvirke og udvikle turene.   

 

    ULEMPER 

 Tab af selvstændig eneret over salg af AG’s private ture 

 Deling af AG gebyr med samarbejdspartner, som kan medføre en mindre gebyrforhøjning.  

 Skattemæssig indberetning af b-indkomst, som AG også er forpligtet til at gøre. 

 



§ 3 ORGANISATION 

 
 

Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består 

af fremmødte medlemmer med gyldigt medlemskab. 

Generalforsamlingen vælger: 

• En bestyrelse på 7 personer 

• Samt 2 suppleanter til bestyrelsen 

• En revisor 

• En suppleant for revisor 

 

Valg af bestyrelsen sker for en periode på 2 år. 

Revisor og suppleanter er på valg hvert år. 

Genvalg er tilladt. 
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Ses vi på en 

workshop om brug 

af sociale medier 

snart? 
HVIS DU ER INTERESSERET, SEND VENLIGST EN MAIL TIL JOANNA :) 
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