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Bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne 

 
Mødet afholdtes torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.30-ca.19.00 på Aarhus Rådhus, vær. 
428. Til stede: Kirsten, Irina, Carl, Jette, Ulla. Elena fra kl. 19.  

Referat 

 
Punkt 1 

Valg af referent og ordstyrer: Ulla og Kirsten  
Godkendelse af dagsorden: ok 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 3. januar 2019:  ok 

To-do – Listen blev behandlet 

 
Punkt 2: Møder.  

Orientering fra mødet 11/1 med revisor. Vores forretningsmodel. Carl, Walter og 
Kirsten. Bilag 

Carl orienterede. Det vil stadig være muligt, at deltagerne på faste byvandringer kan betale 
pr. mobilPay eller kontant. Blot skal alle guideindtægter indberettes  som B-indkomst. 
Inclusive indtægter fra netop faste byvandringer. Indberetningen kræver, at alle guider skal 
aflevere deres CPR.nr. Og at de skal indberette fyldestgørende oplysninger til AG en gang 
om måneden. Start 2019.  Guiderne skal informeres om dette.  Et skema dertil vil blive 
udformet snarest. Med mulighed for, at guiderne blot kan sende oplysningerne på mail, 
hvis de har svært ved skemaer.  

Det blev drøftet, hvordan AG bliver omregistreret fra frivillig forening til almindelig forening i 
Erhvervsstyrelsen. Carl går videre med sagen.  

 
Orientering fra mødet 9/1 med FO-byen. Jette og Carl. Bilag fremsendt. 

FO er meget samarbejdsvillig, og AG kan stadig suverænt bestemme indhold af 

aktiviteterne, som – efter nærmere aftale – annonceres på FO-Aarhus’ hjemmeside. 

Deltagere kan dog stadig møde spontant op. FO var lidt bekymret over betalingsmåden 

(MobilPay eller kontant til den pågældende guide), men Carl og Jette har overbevist dem 

om, at vi er ved at strømline vores forretningsmodel, så risiko for ’sorte penge’ til guiderne 

bliver elimineret. FO kræver intet gebyr til dem selv, men hvis blot 2 deltagere tilmelder sig 

en tur, får FO tilskud via folkeoplysningsmidlerne. Andet ’gebyr’ kræver de ikke.  

Der var enighed om i bestyrelsen at starte i det små, f.eks. med annoncering af DOKK1-
ture. Men vi skal vente, indtil vores forretningsmodel er vedtaget og gennemført, f.eks. 
efter 1. april.  Jette og Carl snakker med FO 
 

Punkt 3: Evt. fortsat samarbejde med Aarhus Tours. 

Enighed om, at det er vigtigt, at Kaj går via AG, når han ønsker guider. Vi vil anbefale, at 
henvendelser, der vedrører ture med et andet indhold end en guide (hotel, bus, entré osv.) 

https://youtu.be/NV4bhoYB084
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går videre til Kaj. Desuden skal ture, der kommer fra firmaer med et stort budget, så som 
f.eks. Kvadrat, COWI, Vestas, AU osv. sendes videre til Kaj.  Men aldrig henvendelser om 
Rådhuset eller DOKK1. Udvalget går videre med forhandlingerne med Kaj. 
 
Punkt 4: Fremtidig forretningsmodel.  

Der skal tages beslutning om, hvordan vi griber den an fremover, og hvem gør hvad.  

Carl kontakter Erhvervsstyrelsen. Carl laver en kortere model for at orientere guiderne. 
Indberetning fra guiderne af både statistik og skat skal ske på en særlig mailadresse, 
indberet@aarhusguiderne.dk  Kirsten opretter denne. Punkter, der skal indberettes, skal 
præciseres på medlemssiden.  

Medlemmer til et økonomiudvalg skal findes. Kasserer er født medlem. Udvalget aftaler 
arbejdsdeling i.f.t indberetning til SKAT. Ulla og Kirsten og Irina indgår i ØK udvalg.  

 
Punkt 5: No show-problematikken. Irina 

For foreningens skyld, for vores image, blev det vedtaget, at FREMOVER skal en person, 
der ikke kommer til en tur, altå ’NO-SHOW’, straks sættes i karantæne i 2 måneder, og 
fratages alle ture, som vedkommende er tildelt.  Dette skal fremgå af nyhedsbrevet. 
Kirsten tilretter.  

Tidligere NO-SHOWs ser vi bort fra.  

 
Punkt 6 

April-udflugten. Elena. Der er 7 tilmeldte lige nu, men tilmeldingsfristen er først 1. marts. 
Elena har en god kontakt med Aalborg guiderne.  

 
Byvandringsarrangement 28/2. Der blev bevilget lidt forplejning på Dokk1. Der er 10 
tilmeldt. Ulla hjælper med det praktiske vedr. at notere punkter.  

 
Punkt 7: Nyhedsbrev Kirsten og Walter udgør udvalget om intern kommunikation.  
Udkast til nyhedsbrev blev vedtaget med få rettelser. Kirsten tilretter og udsender.   

 
Punkt 8 
Personsag (lukket punkt) 

Sagen blev drøftet. 

 
Punkt 9 
Eventuelt: Intet 

 
Referent: Ulla.  
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