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Bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne 

Mødet afholdtes torsdag den 3. oktober 2019 kl. 16.30-ca.19.00 på rådhuset. 

Til stede: Kirsten, Irina, Jette, Elena, Carl, Walter og Ulla 

 

Referat 

Punkt 1 

Godkendelse af dagsorden. ok 
Godkendelse af referat fra bestyrelses mødet 5. september (bilag) ok - med rettelser  
To-do-liste  blev gennemgået og justeret. 

 
Punkt 2   Seminaret på Helgenæs (bilag fremsendt tidligere) 

Carl gennemgik notatet. Her er stikord: 

Uddannelse:Efter møde med FO viser det sig, at FO har administreret hele kurset 2016-17 – så vi 
kan bruge FO igen, når vi afholder nyt kursus. Dejligt.  

Videndeling: Guidecafeer. Hvis de foregår på Dokk1, skal de være åbne.  

Gående guidecaféer / brush-up. eks. Rådhus og dokk1.  

Statistikmodulet, som blev startet på seminaret, arbejdes der videre med.  

Det skal meldes ud, f.eks. ved udbud, at dette modul skal man ikke indberette i, før det annonceres 
generelt til alle.  

 
Punkt 3 

Klagesag (lukket)  

Punkt 4 Generalforsamling  

Generalforsamlingen finder sted torsdag 28/11 kl. 17 på DOKK1. Der er booket lokale og 
forplejning.  På valg er Walter, Elena og Ulla, der alle genopstiller.  

Direktør for VisitAarhus, Pia Lange Christensen, er inviteret og kommer til GF. Skal bare bruge 15 
min. , inden GF starter. Beretning, skriftlig eller kun mundtlig. Skal behandles næste gang. Statistik 
på turene skal være klar på næste møde.  

Punkt 5   AarhusCard 

Irina orienterede. Hun har snakket med Claus fra VisitAarhus, der satser meget på AarhusCard, 
bl.a. for at se gæsternes bevægelsesmønstre i Aarhus. 

 Irina anbefaler, at vi beholder een skanner, på rådhuset. De andre steder  (Dokk1, Byvandringer 
med start ved Royal)  skal ikke mere have skannere. Her skal numrene sendes til Irina, der sender 
dem videre til VisitAarhus.  

Det blev drøftet, om det er for dyrt at stå i VisitAarhus´ lille brochure, og at betale skanner-
abonnement hver måned, når der de facto ikke er så mange gæster med AarhusCard. Desuden får 
guiderne kun 40 kr. for hvert card. 
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Det blev fremført, at det er god PR at stå i brochuren. Og, vi kan godt stå der uden at acceptere  
AarhusCardet. Et kompromis kan være, som Irina anbefaler, at vi kun  skanner på rådhuset - og 
sender  numre fra de andre steder til hende.   

Det blev aftalt, at der holdes møde med Claus fra VisitAarhus. På næste bestyrelsesmøde besluttes, 
hvad vi gør fremover.  
 
Punkt 6 Samarbejde med FO 

Carl orienterede om mødet mellem FO, Irina og Carl. Der er tilfredshed fra FO med os. Vi er også 
tilfredse med FO. Men FO mener stadig, at vi skal forsøge at få 2 deltageres navne og fødselsdage 
og adresse på turene, der annonceres, hvis der ikke er deltagere, der har købt hos FO. Dette skal 
gentages i alle sammenhænge i AG. Det blev vedtaget at fortsætte samarbejdet. 

FO vil gerne administrere Guidekursus til næste år. Og så er lokalet i FO byen gratis.   

 

Punkt 7 Prispolitik 

En prisstigning på 100 kr. blev drøftet. Samtidig foreslås, at vi dropper gebyr på kr. 200 på ture 
efter kl. 18.00. Der var enighed om en prisstigning på den første time på 75 kr. – til 950, øvrige 
timer sættes op med 100 kr. Prisstigninger skal vedtages på GF.  

Gældende prisliste blev drøftet. Vi bruger den ikke meget.  Sætning om rådhus rundvisninger 
stryges. 

Spørgsmål om honorar eller kontingentfrihed til bestyrelsesmedlemmer blev drøftet.  Det skal 
besluttes på næste Bestyrelsesmøde. 

 

Punkt 8 – Orientering fra udvalgene 

Private ture – Kirsten - intet specielt.  
RH/Dokk1  - Irina - intet specielt 
Økonomi – Walter - budget blev godkendt, med små rettelser. Walter korrigerer. 

Byvandringer og PR – Carl - programmet skal gennemgås og gentænkes.  

Byvandringsudvalget holdt møde forleden. Beslutning: Evaluering- og inspirationsmøde den 
5/11.19 kl. 16 på Dokk1.  Alle aktive guider inviteres.  

PR: Der skal tages hul på at udarbejde en ny hjemmeside. Ny fly’er  skal laves. DOKK1 har 
efterspurgt generelle foldere, efter at sommer-turene er afsluttet. Det er positivt.  

 VisitAarhus-kurser – skal vi deltage i dem?, det skal diskuteres i november og december.  

 

Eventuelt.  

Kommende bestyrelsesmøder: torsdag den 7. november og torsdag den 5. december 2019 

 
Referent: Ulla 


