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Bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne 
Mødet holdtes torsdag den 7. maj 2020 kl. 16.30-ca.18.30 Stiftens Lounge, Frederiksgade 78B 
Til stede: Alle – med behørig afstand. Jette på Messenger. 
 
Referat 
Punkt 1 
Godkendelse af dagsorden. - ok 
 
Formanden orienterede 
Vi har modtaget den første forespørgsel til rådhuset i 2 måneder. Dejligt. 
Men, vi har desværre på nuværende tidspunkt tabt ca. 10.000 på annullerede ture. 
 
Kasserer opfordrede til, at der altid skal være en reserve på ca. 25.000 kr. Saldo lige nu er 36.000 
kr. 
 
Nyt fra udvalgene 
Byvandring: Pga. udsigterne til få udenlandske turister i 2020 har vi valgt kun af udbyde én 
ugentlig tur med temaet Aarhus – The World’s smallest big city. Fredag ændres sprog til dansk, og 
vi flytter turen til kl. 14, så den ikke kolliderer med kunstturen kl. 11. Berørte guider orienteres. Vi 
satser på at anskaffe trådløst udstyr, så forårs- og sommerprogrammet kan gennemføres samtidig 
med, at vi overholder afstandskravet, som formentlig opretholdes sommeren over 
Men der er endnu ikke kommet udmelding. Første tur er fredag 15/5.  
Carl ønsker, at det overlades til byvandringsudvalget, om turene skal sættes i gang. Kun med 
elektronisk udstyr og kun det antal, som myndighederne foreskriver. Bestyrelsen giver mandat til, 
at beslutningen træffes af byvandringsudvalget.  
 
PR: Carl 
Der er meldt ud om AGs ture på de sædvanlige digitale platforme. Men der er ikke lavet PR. Det 
sker, når vi går i luften. Der er sat en Flyer i produktion. Vi venter med at trykke. Vi behøver 
foldere til at lægge ud rundt på de sædvanlige steder. Men beslutning om tryk på papir kan godt 
vente til junimødet. Bestyrelsen var enig.  
 
Elena mener, at AG måske burde figurere på elektroniske info-skærme, bl.a. på en campingplads, 
men også på skærme som  dem, som står rundt i byen. Ifølge Carl koster de store skærme rigtig 
mange penge. Det har AG slet ikke budget til.   
Der optages i øjeblikket små præsentationsfilm, som skal ligge på vores youtube-kanal, 
hjemmeside og FB side. 
Der er to medlemsarrangementer. ”Aarhus Ø” og ”Besættelsesmuseet”, som er udskudt pga. 
Corona. 
 
Punkt 3 
Omkonstituering 
Emnet er blevet behandlet pr. mail. Ulla er nu næstformand i stedet for Irina. 
 
Punkt 4 
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Nedsættelse af arbejdsgruppen ifm rekruttering af nye guider v/Kirsten 
 
Det blev besluttet i bestyrelsen, at der skal være 5 i styregruppen, incl. Kirsten og Irina.  
Der var en kort runde med anbefalinger af de guider, der har ønsket at være med. 
Afstemning. Valgt ind i styregruppen er Line, Vibeke og Christian. 
Associerede medlemmer er: Karin, Yrsa, Anne Margrethe, Carl og Lissi 
Max antal guideemner til eksamen: 12 
Kommissorium blev drøftet. Kirsten eftersender med rettelser og sørger for, at det kommer på 
medlemssiden. 
Styregruppen udarbejder forslag til udgiftsbudget, der som udgangspunkt dækkes ved 
brugerbetaling.  
 
Punkt 5 
Indkøb af elektronisk udstyr. 
Diskussionen udskydes til næste møde. Det skyldes, at AG har fået udstyr til låns. Dels fra 
Naturhistorisk Museum, dels fra Forbrændingen i Lisbjerg. Der er dog lidt logistikproblemer, som 
skal løses. Desuden har vi en ansøgning i en Fond, som vi forventer svar fra lige om lidt.   
NB. Rengøring af modtagerudstyr, hovedtelefoner eller headset, blev drøftet. 
 
Punkt 6 
Planlægning af certificering i engelsk (Ulmen, Annemarie) 
Elena tager opgaven. Deadline 15. juni.  
 
Punkt 7 
Forslag til et medlemsarrangement fra Line og Anne Margrethe 
Det blev besluttet, at Line og Anne Margrethe skal lave et lille skrift med indhold og budget.  
AGs bestyrelse er meget glad for forslaget. ”Go West” blev besluttet. Kirsten skriver til dem.  
 
Punkt 8 
Kontakt til VisitAarhus  
Carl og Kirsten orienterede. Vi har ingen grund til at bede om rabat, VisitAarhus har opfyldt deres 
forpligtelser i forhold til vores partnerskabsaftale. VisitAarhus skal ikke kontaktes.  
 
Punkt 9 
Aarhus Explorers. 
Carl orienterede om, at der har været aktivitet på FB, uden at AG var orienteret.  
 
Punkt 10 
Årshjul. Der var ikke stemning for at lave et årshjul.  
 
Punkt 11 
Eventuelt 
Næste møde: onsdag 3. juni. Da Carl ikke kan torsdag den 4. juni. 
 
Referent: Ulla 


