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Bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne 

Mødet afholdtes torsdag den 7. marts 2019 kl. 16.30-ca.19.00 på Aarhus Rådhus, vær. 428,  

Til stede: Kirsten, Irina, Elena, Walter, Ulla, Carl indtil kl. 18.  

Referat 

 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden. OK 

Godkendelse af referat fra best. mødet 7. februar 2019.OK 

To-do  - ingen nye punkter.  Punkter, der er opfyldt, vil blive slettet fra listen. 

– Status på nye klistermærker fra INCG: Walter har overført penge den 5. marts, han sender medlemsliste 
snarest.  

 

Punkt 2: Orientering fra udvalgene: 

Byvandringer – Carl orienterede: 

Godt møde den 28/2. Byvandringsudvalget består nu af: Carl, Karin og Joan. Carl planlægger at afholde 
møde i gruppen snarest og inden næste bestyrelsesmøde.   

Foreningen Sydhavn v/ Sarah Jarsbo, har kontaktet AG via Messenger. Carl er i kontakt med gruppen og tror 
på et spændende samarbejde.  

 Vikinge museet: (pkt. 8) Carl har haft kontakt med MoMU, der fastholder, at det skal koste 30 kr pr. gæst 
fremover. Irina spørger til turen Vikingerne i Aarhus – iflg. Afstemning på mødet den 28/2 skal den 
beholdes, evt. med forhøjet pris. Dette er op til udvalget. 

Kirsten: Forslag fra Vibeke Otto: overvej pris, måske skal det være 100/50 – tages op som selvstændigt 
punkt på senere møde.  

 
RH/Dokk1 (Irina, Elena, Ulla og Kirsten) 

RH: Spørgsmålet om Ældresagens udbudte rådhustur – incl. Kælder -  blev drøftet. Ifølge Jettes tidligere 
snak med vagtchefen Benny, har det været en fejl. AG må ikke komme i kælderen, det står klart. Men vi kan 
prøve igen, måske med en særlig tur, der er skræddersyet til samme målgruppe som hos Ældresagen, der 
sædvanligvis samarbejder med Culture Walk.  

Dokk1: På mødet 28/2 var der delte meninger om, hvorvidt vi skal beholde denne tur, da der meget 
sjældent kommer kunder. Der var i bestyrelsen enighed om at fastholde de faste ture indtil videre, også 
fordi vi dermed er synlige på Dokk1, evt. udvide turen (og tiden) med de kunstværker på havnen, der ligger 
i umiddelbar nærhed af Dokk1. (Kirstens forslag, pkt. 7) ) Og endvidere se, om et samarbejde med FO-
Aarhus kan give noget mere PR på turene.  

 
PR: Pr.-udvalget er nu komplet og består af Carl, Leif og Lissi. Elena deltager ad hoc. Udvalget holder sit 
første møde 19. marts. 

 
Private ture (Kirsten, Jette)  Kirsten orienterede, se pkt. 3. 
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Økonomi : (Walter, Irina, Ulla og Kirsten)  

Walter orienterede om den fremsendte mellembalance og anbefaler, at AG udviser mådehold!   Fint, at 
Walter hele tiden holder øje med økonomien.  

Der var enighed om, at B2B priserne udgår. Vi opererer fremover med kun een listepris.  

Punkt 3: Samarbejdsaftale med AT  

Kirsten orienterede. Positive forhandlinger med Kaj fra Aarhus Tours har været i gang siden sidste møde i 
bestyrelsen, men nu har Kaj igen opsagt samarbejdet. Han skriver den 6/3, at Aarhus Tours vil foretrække 
fremover blot at bestille guider hos os og betale pr. faktura som i 2017 og tidligere. Kirsten svarer hans 
mail. Vi vil tilbyde Kaj en favorabel pris, når han bestiller en guide hos os via mailen aarhusguide@live.dk 

 
Punkt 4: Forsikring.  

Udsat, da Carl var nødt til at forlade mødet. 
 

Punkt 5: Aalborg-turen. 28.04.  

Status ift. planlægning.  Elena orienterede: 16 har tilmeldt sig. Vi kan evt. tage toget kl. 9:20 med orange 
billet. AG betaler pladsbillet, guiderne skal selv betale togbillet. Elena udarbejder kort beskrivelse af turen 
samt budget til næste bestyrelsesmøde.  

 
Punkt 6:  Guide-Landsmøde i Odense den 30. marts.   

Deltagerorganisationer:  Turistførerforeningen København, Aahusguiderne, Aalborgguiderne, 
Guideforeningen Nord (Skagen) og Fyns Guiderforening, (der er vært ved mødet)   

Carl og Ulla deltager. AG betaler 65-togbillet.  
 
Punkt 7: Kirstens forslag, Se pkt. 2, RH/Dokkt 

 
Punkt 8.  

Se pkt. 2 om Vikingemuseet.  

 
Punkt 9:  Indberetning til skat 

Nu har både Erhvervsstyrelsen og Skat godkendt os som almindelig forening, så nu skal vi til at indberette 
skat hver måned.  

Oplysninger om cpr.nr., der er nødvendige for at kunne indberette til Skat, er ved at blive indhentet hos 
medlemmerne. Det foregår på møder og pr. telefon til formanden og vil kun blive registreret i et 
papirdokument.  

Den første indberetning skal ske for de tre første måneder på særligt skema, derefter skal indberetningen 
foregå hver måned. Kirsten forelagde et skema til formålet, der skal sendes ud sammen med en vejledning. 
Dette vil fremgå af et nyhedsbrev, som sendes ud i næste uge. 
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Elena og Walter samarbejder om indberetningen. Ifølge Carl, der har snakket med revisoren,  forestår der 
nok en større opstartsopgave, derefter skulle det være nemt. Kirsten tilbyder at starte opgaven sammen 
med Elena.  

 

Pkt. 10 : sygemelding, hvordan gør vi. 

Udsat til næste møde 

 

Næste bestyrelsesmøde: 4. april 

Referent: Ulla 


