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Kære medlemmer 
 
Bestyrelsen har mange gode nyheder til jer! Der er flere nye tiltag, nye ture og vi får stadig flere 
henvendelser fra samarbejdspartnere og bookninger samt rigtig god respons på de faste ture.  
Det er derfor vigtigt, at så mange som muligt er klar til 2017 sæsonen. Vi får brug for alle m/k! 
 
AarhusGuide-kontingent, ny bankkonto, fakturering og indbetaling af turgebyr til AG 
AarhusGuider har fået en ny bankkonto (en foreningskonto) og har skiftet til Danske Bank.  Reg. nr. 
9570 Konto nr. 12117701. 
 
Indbetalinger til kontoen, kontingent og 150 kr. for jeres guideopgave  
Når I indbetaler kontingent mm., venligst skriv jeres navn i 'tekst til modtager' feltet. Altså ikke noget 
med 'glædelig jul, 'god ferie', 'kontingent 2017' og lignende ;) Ja, det lyder kedeligt, men så slipper jeg 
for at klikke så mange gange med musen, og jeg kan se med det samme, hvem I er. Jeg kan samtidig se 
på beløbet, hvad I betaler for. Eneste undtagelse: Når I betaler 150 kr. pr. opgave (se nedenunder), 
venligst skrive opgavedatoen også, f.eks. Joan Lynch. 8/2. 
 
Guideopgaver og fakturering 
Når I får en opgave, som betales på dagen kontant eller pr. mobilepay, venligst indbetal 150 kr. til 
foreningens konto. Beløbet dækker formidlingen, og bruges til diverse projekter for os alle.  
 
Når kunden ikke betaler på dagen, kan I selv sende/aflevere en faktura til kunden. I kan skrive jeres 
egne bankkontonr. på, så I får beløbet direkte ind på jeres egne konto. Igen venligst indbetal 150 kr. til 
foreningen. I kan også vælge at skrive AarhusGuidernes bankkontonr. på fakturaen og sende kopi af 
fakturaen til mig. Når kunden betaler, overfører jeg beløbet til jer minus 150 kr. Fakturaskabeloner 
findes på vores medlemsside på www.aarhusguiderne.dk 
 
Og til sidst 
De der endnu ikke har indbetalt kontingentet – bedes I venligst indbetale 400 kr. senest den 15. februar. 
Joan, kasserer. 
  
NB. De fleste medlemmer har betalt kontingent 2017 Men vi afventer fortsat de sidste betalinger, som 
skal indbetales for fortsat medlemskab af AG! Vi gør venligst opmærksom på, at der kun udleveres 
AarhusGuide og IG kort, og kun tildeles ture til de medlemmer, der har betalt kontingent. Sig til, hvis 
du har problemer med indbetalingen på kontoen!   
 
AarhusGuide medlemskort 2017, IGC kort 
AarhusGuide-medlemskort 2017 og IGC kort, der blev uddelt til Nytårskuren, opbevares af Charlotte 
og udleveres efter aftale. Kontakt venligst Charlotte på skovcharlotte@hotmail.com for yderligere info.  
 
Jeres guidesprog samt AarhusGuide adresseliste 
Vil I sende oplysning om jeres sprog (dem i er guide-eksaminerede i!) til Charlotte på 



skovcharlotte@hotmail.com! Vigtigt med oplysning om alles guiders sprog til bookningerne! 
Derudover bedes I også sende evt. adresse ændringer, nyt tlf nummer mv. til Charlotte. 
 
AarhusGuider er nu med på det nye AarhusCARD 2017 J  
AarhusGuider er nu med på VisitAarhus’ AarhusCARD 2017. Kortet giver rabatter til en lang række 
attraktioner i Aarhus i 1-3-dage, bl.a. AarhusGuideernes rådhusrundvisning og byvandring.  
http://www.visitaarhus.dk/danmark/fordelskort/aarhuscard-oplev-aarhus-for-mindre. 
Alle guider, der er på disse ture vil blive informeret om, hvordan de tager imod betalig via kortet.  
Vi har foreløbigt tilmeldt AarhusGuider for 2016, og forventer, at deltagelsen giver os værdifuld 
reklameværdi og medieomtale. Holder forventningerne stik, udvider vi med flere ture i 2018.   
 
Availibility-skema for sommerprogrammet 
I slutningen af februar udsender Yrsa availibility-skema for sommerprogrammet. Det er lidt anderledes 
opdelt end tidligere, da vi denne sommer har to ”typer” ture – den sædvanlige, hvor der blot betales 
kontant.  Den anden type er også annonceret på AarhusCARD, og kan derfor både betales med dette 
kort og kontant. Disse ture er Rådhusrundvisning og Vikingerne i Aarhus i 1000 år. 
Yderligere info derom udsendes sammen med availability-skemaet. 
  
IGC kort 
AarhusGuiderne er igen medlem af IGC – Inter-Nordic Guide Club. J IGC er den nordiske 
sammenslutning af foreninger for autoriserede guider i de nordiske lande (Danmark, Færøerne, 
Finland, Island, Norge, Sverige og Åland). IGC arbejder for autoriserede guiders uddannelse og 
arbejdsvilkår, bl.a. i forhold til relevante nordiske myndigheder og organisationer. 
IGC har 45 medlemsforeninger og 3 landsforbund med i alt 1.200 autoriserede guider.  
Læs mere om IGC her: http://www.nordicguides.org/index.php/sv/  
og på IGC’s facebook-side: https://www.facebook.com/groups/2340369739/ 
 
IGC afholder hvert år årsmøde med en kongres, om aktuelle spørgsmål vedr. guiders virke, uddannelse 
mv. Derudover foredrag og udflugter til det område, hvor kongressen afholdes.  
I år afholdes kongressen i Helsingfors 21.-23. april 2017, og I er alle inviterede.  
http://www.nordicguides.org/images/pdf/arsmoten/arsmote2017_inbjudan.pdf 
 
IGC-kortet giver en lang række medlemsfordele, bl.a. rabatter ved alle slags turistattraktioner, ikke bare 
i Danmark og i Norden, men i hele Europa. Fordelene er personlige og kan kun benyttes af IGC 
medlemmer mod fremvisning af gyldigt IGC-kort og legitimation. I finder oplysninger om de 
forskellige rabatter under ”Se fordelene under “Formåner”(rabatter) i Danmark her: 
http://www.nordicguides.org/index.php/sv/component/content/article/16-igc/foermander-danmark/167-
foermaner-foer-danmark 
 
Rabatter i øvrige lande findes ved at skrive pågældende land i søgefeltet her: 
http://www.nordicguides.org/index.php/sv/2012-02-15-20-16-43/2012-02-15-20-20-38 
Bemærk opdateringsdatoen for rabatten. De som ikke er opdaterede i indeværende år kan være ophørt, 
uden at pågældende guideforening har rapporteret det til IGC. 
 
 



Vi har kommende nye kollegaer på guidekurset, så meld gerne ind, hvis du vil have et føl med på en 
af dine faste  byvandringer eller rådhusrundvisninger – skulle det blive aktuelt. 
  
OBS! Bestyrelsen har brug for hjælp til følgende aktiviteter 
Som I alle ved fik vi et reduceret antal bestyrelsesmedlemmer på sidste Generalforsamling. Vi har 
derfor fem bestyrelsesmedlemmer, som vi skal have, men vi har kun en suppleant i stedet for to. 
Arbejdsopgaverne er derimod ikke blevet mindre, og vi arbejder næsten hver eneste dag med 
besvarelser af henvendelser, nye samarbejdspartnere, bookninger af indkomne ture mv. Vi får allerede 
rigtig god hjælp fra flere medlemmer, men da vi ikke kan overkomme alle aktiviteter, beder vi jer alle 
om hjælp til med flg.:  
 

- Brush-up arrangementer – vi havde en gruppe i 2016, men arbejdet skal reetableres 
 

- AarhusGuiders årsudflugt – Super dejligt, hvis nogen af jer ville stå for den i 2017! 
 

- “Kulturårsbyvandring” – vi får mange henvendelser fra kunder, der gerne vil på guidetur med 
tema om Kulturår 2017, og det ville være dumt ikke at lave en tematur om det!  
Der skal udvikles et turprogram, (byvandring & bus!?), et manuskrift el. lign. f.eks. med 
assistance fra Rethink Aarhus/Aarhus Kulturår 2017 mv.. Hvem vil stå for det? 
 

- Forslag: nye “Bydels-ture”, f.eks. Trøjborg, Risskov, Åbyhøj mv. Vil nogen stå for det? 
  
Øvrige igangværende tiltag  

- Invitation til deltagelse i ny Aarhus-sightseeing bus/byrundtur J 
- Kommende aftale om AarhusGuide-rundvisninger på DOKK1 
- AarhusGuide byrundvisning med i Politikkens kommende “Turen går til Vikingetiden” mv.  
- Invitation til samarbejde vedr. cruise sæson 2017 
- Brush-up i udstillingen“ Aarhus fortæller” v/Den Gamle By, kort efter åbningen 12. april 

http://www.dengamleby.dk/om/museum-aarhus/aarhus-fortaeller/ 
 
De bedste hilsner 
Bestyrelsen / Louise  
 

 
 


