
Bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne 
Mødet blev afholdt onsdag den 3. juni 2020 i Stiften Loungen, FO-byen kl. 16.30-ca. 19.00. 
 
Til stede: Kirsten, Ulla, Carl, Irina, Elena, Walter  
Ikke til stede: Jette 
 
Referat 
Punkt 1 
Godkendelse af dagsorden – ok. 
 
Punkt 2 
Orienteringer (korte) fra formand, udvalgene og kasserer. 
Formanden:  
Der bliver tale om et estimeret tab på 146 guidejobs (til nu 68): 146x150 kr. =22.000 kr.  
 
Næste møde torsdag den 6. august – ok. Hvis Dokk1/rh-team har brug for det, indkaldes 
der en ekstra bestyrelsesmøde (helst online eller pr. telefon). 
 
Sprogautorisering engelsk: Ulmen er autoriseret.   
 
Kassereren:  
Vi har plus på kontoen.  
Sikkerhedsbeløbet skal være omkring 25000 kr. 
VisitAarhus har betalt for AarhusCard. 
Vi har ca. 20.000 kr til rådighed. 
 
RH/Dokk1: Irina - Realdania har bestilt 2 ture til 29.06. De styrer selv sikkerheden, og de 
selve har trådløst udstyr med. Vi afventer info fra RH. 
 
Byvandringer og PR: 
Der er planlagt en guidecafé den 11.06, men der er et problem med lokalet.  
Trådløst udstyr – svær logistik. 
Sidste år var der 1 tur med 17 deltagerne, mens kun enkelte andre ture havde flere end 8 
deltagere. 
Derfor blev det foreslået at gennemføre turene med højst 8 gæster.  
PR: Markedsføring målrettes primært private ture i efteråret.  
Der skal købes en gave for 400 kr. til fotograf for videooptagelser. 
 
Punkt 3  
Indkøb af elektronisk guidesystem (bilag). 
Der skal tages stilling til, om foreningen skal investere i et guidesystem. 
Det blev besluttet ikke at købe, da foreningen har lånt udstyr.  
 
Punkt 4 
Formanden foreslår, at vi flytter ind i Idébutikken (et slags kontorhotel hos FO) og 
registrer vores foreningsadresse permanent samme sted pr. 1. juli 2020. Udgift kr. 400 om 
måneden samt et depositum på 300 kr. pr. nøglekort (bilag). 
Idebutikken: Vi skal på ventelisten. Carl kontakter FO.  
PR udvalget arbejder videre med ideen om kontakt til kommunen i forbindelse med 
forslaget om formidling af byens historie på byrådsmødet den 27/5, som Lissi gjorde 
opmærksom på den 27/5 på byvandrings-mødet. 



Punkt 5 
Medlemsudflugt.  
Der skal tages stilling til, hvor meget foreningen kan give til dette medlemsarrangement 
(bilag eftersendt). Det er tidligere foreslået, at udgift til transporten dækkes. 
Foreningen giver op til 5.000 kr., og formanden undersøger busprisen hos Galten Busser. 
Hvis antallet af deltagerne bliver mindre, betaler foreningen for en mindre bus. Ledsagere 
er meget velkomne for en højere pris. Kirsten informerer Line og Anne Margrethe. 
 
Punkt 6 
Corona-foranstaltninger 
1. Formanden foreslår, at maks. antal deltagere pr. guide på private ture nedsættes til 15 
indtil videre eller resten af 2020. 
2. Formulering af skriftlig corona-vejledning for hhv. faste ture og private ture. Indadtil og 
udadtil v/Carl (bilag eftersendes). 
Det blev aftalt, at skriftlig vejledning målrettet til guider og privatkunder laves af Ulla og 
Kirsten. 
Karin sender hygiejnevejledning til Ulla og Kirsten.  
RH- og Dokk1-team informerer bestyrelsen løbende. 
 
Punkt 7 
Skal der laves papirfoldere og flyers? 
Der skal printes flyers og folders for ca. 6000 kr. Budget for reklame på Facebook på maks. 
1.000 kr. indtil næste møde. 
 
Punkt 8 
Vi skal have fundet en dato til landsmøde med de andre guideforeninger. Lørdag den 3. 
oktober? 
Datoen er ok. Kirsten, Carl og Ulla er udvalg for mødet. 
 
Punkt 9 
Behov for adgang til gamle Trello-boards.  
Hvad må vi ift. GDPR? 
Trello 2018 slettes, 2019-2020 beholdes, som nu. 
 
Punkt 10 
Evt. 
Uniform til guiderne blev drøftet. 
Vores reklamefilm lægges på YouTube og Facebook. 
 
 
Med venlig hilsen Elena 


