
REFERAT - Bestyrelsesmøde i AarhusGuiderne 

Afholdt torsdag den 6. februar 2020, kl. 16.30 - 19.00 

Til stede: Kirsten, Ulla, Walter, Irina, Jette (referent) 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt (- Orientering om økonomi tilføjes fremover som et punkt). 

Referatet bør fremover indeholde deltagernes navne. 

Ulla fremsender endelig referat til Leif (når det er endeligt tilrettet af Jette). 

 

2. Orientering v/formand og udvalg 

 

Kirsten orienterede om Danske Banks henvendelse vedr. behov for yderligere 

dokumentation. 

 

For god ordens skyld tages det til referat, at Walter valgtes som foreningens kasserer  

på december-mødet.       

 

Desuden orienterede Kirsten kort om medlemsstatus. 

Slutteligt orienterede Kirsten om indberetning af faste ture. Kirsten henstiller til, at guider 

indberetter fremmødet, også ved ’0’. 

Landsmødet (med danske guideforeninger) i Aarhus d. 28. marts:  

Ulla, Carl og Kirsten har arrangeret og deltager på dagen. Møde og morgenmad er aftalt på 

Rådhuset fra kl. 10, efterfulgt af rundvisning på Rådhuset v/Ulla, frokost på Rådhuscafeen, 

herefter med Letbanen til Østbanen og herfra guidet tur v/Carl på Aarhus Ø. Slutteligt ’fri 

leg’, hvor man enten kan gå eller køre retur. 

 

3. Guidekursus 2019/2020 v/Irina 

Irina har undersøgt, hvilke guidetyper/kategorier, der guider for S&Co, og hun har 

overvejet, hvilke kategorier det ville være mest relevant at inddrage i AarhusGuiderne.  

Anne-Margrethe, Line og Vibeke Otto har været stærkt inddraget i research-processen, og 

de synes, at den foreslåede idé/fremgangsmåde er rigtig god. Desuden har de brugt tid og 

energi på at udvælge mulige guider fra S&Co, som de har set i funktion, som er aktive, og 

som bl.a. besidder de rette sproglige kompetencer, eks. tysk, fransk, italiensk, spansk.  

Irina er meget taknemlig for den velvillige assistance, hun har fået af AarhusGuider i denne 

research-proces.  

Tre udvalgte S&Co-guider er blevet spurgt, og de er meget positive. En forudsætning er 

dog åbenhed, og at Palle informeres. 

Irina planlægger at deltage i VisitAarhus/S&Co’s formøde forud for krydstogtssæsonen. 



Umiddelbart har Irina tænkt på ca. potentielle 10 guideemner.  

 

En mulig fremgangsmåde vedr. certificering og et budget herfor blev diskuteret og 

nogenlunde afklaret. 

Det blev besluttet, at AarhusGuiderne – i stedet for at gennemføre et guidekursus – vælger 

at gå efter at håndplukke og certificere et antal S&Co-guider. 

Denne løsning vælges både for at styrke samarbejdet med VisitAarhus og S&Co., og fordi 

et guidekursus ville være for stor en opgave at løfte internt.  

 

Emner vedr. yderligere guideemner v/Kirsten: 

Som supplement til ovennævnte løsning foreslår Kirsten inddragelse af et par yderligere 

emner blandt personlige henvendelser via e-mails, evt. via en ’mentor- og føl-ordning’. Der 

var positiv stemning hertil. 

 

4. Planlægning af sprogcertificering på engelsk 

For god ordens skyld blev det besluttet, at der var behov for en ekstern censor ifm. 

certificering. 

 

5. Spørgsmål om max. antal gæster pr. guide v/Ulla 

Detaljer beskrevet i prislisten følges. 

 

 

6.   Udarbejdelse af årshjul v/Irina 

For at skabe en brugbar oversigt over opgaver foreslår Irina introduktion af et årshjul, 

hvilket blev positivt modtaget bordet rundt. Irina er tovholder og starter herpå indenfor de 

næste par mdr. 

Det blev foreslået, at arbejdet med at besætte de faste ture med fordel kunne foretages lidt 

tidligere.   

 

7. Persondataforordningen i 2020 v/Kirsten 

Politikken fremsendt af Elena blev kort kommenteret af Kirsten, idet der er behov for både 

indholdsmæssige justeringer og korrektur-assistance af denne politik. Ulla tilbød at hjælpe 

til med korrekturen inden næste bestyrelsesmøde, hvor vi også skal tage beslutning vedr.  

arkivering. 

 

Kirsten understregede vigtigheden af at blive enige om en fælles fremgangsmåde for 

jævnlig sletning af data. Man skal kunne argumentere for vigtigheden af at opbevare 

informationer (både interne og eksterne info.).  

 

Kirsten foreslog, at punktet forblev på dagsordenen på de kommende møder.   

 



8. Næste nyhedsbrev v/Kirsten 

Kirsten er i færd med at udfærdige nyhedsbrevet. 

 

Irina foreslog en gentagelse af info. heri vedr. Aarhus Card. 

 

 

      9.    Evt. 

                Ulla informerede om Wave-projekt (EU-projekt), som hun havde deltaget i i Stadsarkivet. 

 

             Kirsten informerede om registrering af AarhusGuidernes ture på ULF-Aarhus hjemmeside,  

             som Carl har stået for.   

 

10.  Næste møde  

 

 Lok 020 er reserveret torsdag d. 5. marts, kl. 16.30-19.00. 

 


