
AarhusGuiderne 
Generalforsamling 8.11.2018 

 
 
1 Valg:  Dirigent Foreslået: Kirsten Holm Nielsen og Leif Ryberg:  

Leif valgt med 16 mod 12. Referent: Christian Møller valgt. 
 Fremmødte 29. Efter punkt 4 kun 27, senere 25. 
 
2 Formandens beretning (inkl. turstatistik og turfordeling): 
Louise fremlagde beretningen med hovedvægt på følgende: 

 • Generalforsamlingen 2017 om samarbejdsaftalen med Aarhus Tours, FOF og Visit Aarhus. 
Herunder guiders udeblivelse fra ture (reg. 9 ture, men uofficielt op mod 20), der førte til 
ophør af samarbejdet med FOF, fordele ved samarbejde med Visit Aarhus i form af PR, og 
bøvl i forbindelse med kort. 

 • Foreningens formål om at skaffe flest mulige ture. Herunder eksaminer i supplerende sprog. 
 • 35 krydstogtture, hovedsageligt spansktalende guider. 
 • Fordeling af ture på de forskellige sprog og de forskellige typer af ture. 
 • Samarbejde med Service & Co ikke forsøgt i år, da sidste års samarbejde gav megen 

administration og ganske få ture.  
 • 1498 ture i alt i 2018 mod 756 i 2017, hvilket er en voldsom stigning. Bestilte private ture 

1139. * 
 • PR-problemet, hvor bestyrelsen har nedsat et medieudvalg, som kun få har meldt sig til. 
 • Skatteindberetninger, der er blevet nødvendige, fordi foreningen er blevet så stor, og 

økonomien er vokset. 
 
Spørgsmål til beretningen: 
* Der blev rejst tvivl om statistikkens korrekthed. Carl: Der er blandet antal ture og antal gæster for 
forskellige ture. Svar: Der skal rettes i statistikken.  
Lissi: Omtale af vores ture. JP ikke for god. Aarhus Onsdag vil have henvendelse hver uge.  
Carl: Kritik af no show. Men problemet er måske overdimensioneret. I forhold til 2016 står vi stille 
på byvandringer mht. turkonceptet. Svar: Vores samlede produkt vokser og dermed også mulighed 
for fejl. Men det skader vores image meget. 
 
Beretningen blev godkendt.  
 
3 Regnskab: Fremlæggelse af det reviderede regnskab, budgetoverslag og forslag til kontingent til 
godkendelse. 
Kassereren er ikke mødt. Louise forklarer, at hun har brugt lang tid på at stille regnskabet op og 
tilbyder at fremlægge det, så godt det nu kan blive. Hun siger, at der er en række småfejl, som hun 
godt kan forklare. 



To muligheder bliver opstillet: Vi kan udsætte punktet og bede den nye bestyrelse samarbejde med 
kassereren om at fremlægge det. Eller vi kan gennemgå det nu og lade Louise forklare de ting, hun 
kan. 
Lene spurgte til kassebeholdningen: 34.527 kr. 
Ulla: Har Aarhus Tours betalt? Svar: ja. 
Det besluttes enstemmigt at udsætte godkendelsen til en ekstraordinær generalforsamling.  
Dirigenten konkluderer, at regnskabet ikke er godkendt. Der afventes en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Forslag til nyt kontingent: En stigning fra 400 til 450 kr. Administrationsgebyret forhøjes fra 150 til 
175 kr. pr tur. Kundepriserne er uændrede, så guiderne vil modtage 700 kr. for den første time, 25 
kr. mindre end sidste år. 
Forslaget vedtaget. 
 
4 Evaluering:  Indledende evaluering af Aarhus Guides & Tours, FOF og Visit Aarhus vedr. 
AarhusCARD og AarhusAttractionCARD: 
Louise: Vigtigst er evalueringen af samarbejdet med Aarhus Tours. Vedtægternes paragraf om 
samarbejde med eksterne parter gør, at vi skal tage stilling til det. Den kommende bestyrelse skal 
genoverveje og evt. genforhandle samarbejdet, så diskussionen her på GF tjener som input til disse 
overvejelser. 
 
Hvor kommer pengene fra:  
Rådhus og Dokk1 167.602 
Weimar-tur: 15.200 
Insight vacation booket 2017: 11.475 
I alt AG-ture: 194.467 
 
Aarhus Guides and Tours. 337.868 
FOF-ture 11.525 
Aarhus Card: 3270 
 
I alt AG og Aarhus Tours: 352.663 
(Referenten håber, at tallene er korrekte, men afventer, at slides fremsendes, når Elena vender hjem fra Moskva.) 
 
Gebyr, som Aarhus Guides and Tours lægger oveni: 300 kr. AG får 50 kr. af administrationsgebyret 
i stedet for tidligere hele gebyret på 150 kr. Det koster foreningen ca. 20.000 om året. 
Carl: kan samarbejdet med Kaj virkelig betale sig? 
Louise mener, at der er kommet flere ture. Der opstår en vis diskussion om det, bl.a. pga. 
usikkerhed om statistikken. (Se ovenfor). Louise påpeger, at der er to parter i et samarbejde og 
advokerer for, at det betyder nedgang i ture og økonomi at opsige samarbejdet. 
Flere gav udtryk for stor tilfredshed med det administrative. 
Flere gav udtryk for, at det administrative tillæg på 300 kr. gør turene for dyre. 



Christian: Der er risiko for, at et fortsat samarbejde på de betingelser, Kaj fremlagde inden GF, vil 
lukke foreningen – om ikke af navn, så af gavn. 
Dirigenten konkluderer: den kommende bestyrelse overvejer fordele og ulemper ved samarbejdet, 
tager en drøftelse med Aarhus Tours og kommer med et oplæg til en ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Aarhus Card: Det er bøvlet at scanne. Hvis man noterer/fotograferer kortnummeret, behøver man 
ikke scanne. 
Samarbejdet om at komme med i Miniguiden er besværligt, og det er blevet dyrt. Den kommende 
bestyrelse må tage stilling til det fortsatte samarbejde, men det haster. 
 
 
5 Indkomne forslag. (Forslag fra Carl A. Pedersen (se bilag) og Lene Faurskov) 
 
Lenes	  forslag:	  1. Vedtægtsændring 

I de vedtægter, som findes på AG’s hjemmeside, under medlemmernes egen side, er der udover flere 
småændringer tilføjet en passus i § 2: 

”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.” 

Denne tekst skal fjernes fra vedtægterne. Vedtægterne er de overordnede regler for foreningen, og 
ovennævnte tekst hører ikke til her. Hvis beslutningen om at indlede en forsøgsperiode var taget på 
en generalforsamling, så skulle beslutningen indføjes i vores Guide-Lines. 

 
 
Carls forslag omhandler: 
Formanden vælges af generalforsamlingen direkte. 
Der fremsattes for og imod. 
Forslaget forkastet. 
 
Carl: om uddelegering af opgaver til udvalg, hvor der sidder et bestyrelsesmedlem som 
teamkoordinator. 
Forslaget vedtaget. 
 
Carl: om afstemningsregler.  
Forslaget vedtaget. 
 
Lene: om samarbejde med eksterne partnere, hvad der skal stå i vedtægterne, og hvad der skal stå i 
Guidelines, forstået som de generelle Guidelines, der er en vedføjelse til vedtægterne.  



For: 15. Imod 3. Undlader: 5 af 25 deltagere. Forslaget falder, da der ikke er 2/3 flertal. 
 
6 Valg i henhold til § 3  
Ikke på valg: Walter Lupp, Elena Bouzinova  
Ønsker genvalg: Irina Ovchinnikova  
Ønsker ikke genvalg: Charlotte Kristensen, Joanna Gammelgaard, Louise Buttenschøn  
Tidl. udtrådt af bestyrelsen: Ulla Madsen.  
Da to bestyrelsesmedlemmer ikke er på valg, skal der i alt vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter. 
Ulla tilkendegav, at hun gerne vil blive siddende i bestyrelsen, hvis generalforsamlingen bifalder 
det. Det er vedtaget. 
Herefter skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
Opstillet: Irina, Kirsten Strunge, Carl Ancher Pedersen og Jette Bojesen. De er valgt. 
Bestyrelsen består herefter af: 
Walter, Elena, Ulla, Irina, Kirsten, Jette og Carl. På valg til næste år: Walter, Elena og Ulla. 
 
Suppleanter: Forslag Karin Najdal som 1. suppleant, Lene Faurschou som 2. suppleant. De er valgt. 
 
7 Indlæg vedr. nye tiltag 
Autorisering i skandinaviske sprog v/Elena 
Udflugt til Aalborg i samarbejde med AalborgGuiderne v/ Elena  
Udlevering af AG uniforms-poloshirts v/ Joanna.” 
 
Om skandinaviske sprog:  
Der var 3 forsøg, som alle blev aflyst. Enkelte gange med meget kort varsel. Det er utilstedeligt for 
de eksterne censorer. 
Karin: Prøvedatoerne var meldt ud med meget kort varsel og med uklare rammer. 
Elena trækker sig fra arbejdet med at organisere de pågældende prøver. 
 
Om udflugt til Aalborg: 
Udflugten måtte aflyses pga. for få tilmeldte. Der meldte sig kun 6. 
Indvending: turen blev annonceret med for kort varsel. 
Det vedtages, at den kommende bestyrelse indlægger medlemsarrangementer i kalenderen, 
hvorefter medlemmerne opfordres til at tilmelde sig. 
 
Om poloshirts:  
Joanna opfordrer til, at de, som endnu ikke har en poloshirt, henter en. 
Leif og Lene gav udtryk for utilfredshed med, at det er en polotrøje, og opfordrer til dels at finde en 
anden beklædning og/eller en bedre kvalitet, evt. med højere egenbetaling. Der kom ikke nogen 
egentlig konklusion på dette. 
 
8 Evt. 



Det blev betonet, at samarbejdet med rådhuset og rådhusbetjentene holdes på de helt rene linjer: 
Mød op, respektér andre aktiviteter i huset og forstyr ikke andre gæster, vær ude til den aftalte tid 
og få alle gæster med ud. 
 
Lissi har en masse foldere liggende. De skal meget gerne uddeles. 
Ulmen: Brochurerne, jeg skulle uddele, var i de allerfleste tilfælde allerede uddelt. Det bør styres 
bedre, så man ikke går forgæves. 
 
Carl: tak for valget. Tak til den afgående bestyrelse og koordinatorerne. Han vil arbejde for, at kritik 
opfattes som en del af det at udvikle foreningen. 
 
Dirigenten takkede for god og ro orden og takkede den afgående bestyrelse. 
Mødet sluttede kl. 20.05 
 
(Som omtalt ovenfor er der tal, som evt. skal korrigeres, når de relevante og korrigerede statistikker 
fremsendes.) 
 
 
 
 
Christian Møller  Leif Ryberg 


