
Bestyrelsesreferat  05.09.2019  ~ 1 ~ 

Bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne 

Mødet holdes torsdag den 5. september 2019 kl. 16.30-ca.19.00 på rådhuset vær. 428 

Afbud fra Elena.  

Referat 

Punkt 1 

Godkendelse af dagsorden. OK 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6. juni (bilag) OK 
To-do (har I ting til listen, giv besked til Ulla) ikke behandlet 

 
Punkt 2 – orienteringer – flyttes til pkt. 9 

 
Punkt 3 

Line har foreslået: 

27.september er den internationale turistdag. Skal vi gøre noget i den anledning?  

Beslutning: Det er for sent at gøre noget nu. 

Line: ”Næste års møde (IGC) er i København. Jeg vil gerne være med, hvis der aftales noget med 
guideforeningen i København om af lave en post - eller præ tur i Aarhus for de nordiske guider, 
som måtte have interesse for det.”  

Beslutning: Det er OK, hvis Line vil tage et initiativ, men de nordiske guider skal selv betale evt. 
omkostninger. Kirsten svarer.  

Apropos IGC medlemskab.  

Bestyrelsen har vedtaget, at AG fremover kun betaler foreningsmedlemskabet og tilbyder at 
administrere/formidle betaling for de guider, som måtte ønske individuelt medlemskab. Kirsten 
orienterer derom i næste nyhedsbrev. 

 

Punkt 4 

En klage og no-show problematikken (lukket punkt). Bilag udleveres på mødet.  

De konkrete hændelser blev drøftet. I fortsættelse heraf blev det drøftet, om der fortsat skal guides 
både på dansk og engelsk på de faste ture på Rådhus og Dokk1.  

Ligeledes blev det tydeliggjort, at der skal være kontaktinfo på Aarhus Explorers FB side. Carl 
sørger for at tilføje nr. på guidetelefon (25 88 88 17) 

Endelig skal det meldes ud til alle, hvordan man skal forholde sig, såfremt guiden pludselig er 
forhindret i at møde op med meget kort varsel. Begge dele drøftes på næste møde.  

Punkt 5 

Samarbejde med Moesgaard Museum, FO og AarhusCard. Hvad skal fortsætte og hvad skal evt. 
ikke? Indledende snak. Vi behøver ikke beslutte noget på dette møde. 
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FO: Carl orienterede om snak med Jette, FO. FO er positive over for at fortsætte samarbejdet. Og, 
vi skal selv i AG evaluere vores samarbejde med FO. Der var enighed om, at Irina beder FO sætte 
de nye rådhus-ture og Dokk1–ture på deres plan.  

Carl videresender til Irina sin formulering om at anspore gæsterne til at skrive sig på med navn, 
adresse og fødselsdag til FO.  

MOMU: Carl: der er for meget administration omkring Viking museums billetterne. Foreslår, at 
samlet billetkøb via Momu droppes. Det blev vedtaget. 

AarhusCard: Vi skal evaluere på næste møde. 
 
Punkt 6 

Karins forslag om ændringer i Rådhusrundvisningerne om lørdagen. Jf. hendes mail af 23. august.  

Det handler om, at Karin ønsker at dele lørdagsturen op i en engelsk og en dansk tur, især af 
hensyn til de børn, der måtte være med på turen.  

Forslaget blev drøftet. Der var ikke enighed i bestyrelsen om sprogfordelingen på rådhus turene. 
Kirsten svarer Karin. 

 

Punkt 7 

GF 2019.  

28. november blev valgt. Kl. 17-20. Det betyder, at det er nødvendigt med en sandwich. 

På GF skal der tages stilling til karantæne som sanktionsværktøj. 
 
På næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte, om vi vil indstille til GF, at vi vil sløjfe de 200 kr. i gebyr 
på ture efter kl. 18. Og til gengæld sætte priserne op.  

Punkt 8 

Kulturkammerater/Culture Buddies. Gratis-tur på rådhuset. Jf. mail fra Ulla. 

Enighed om, at vi gerne tilbyder gratis tur på rådhus og Dokk1, når de afholder ”Aarhus Kulturdag” 
den 2/11 for tilflyttere til Aarhus og for ensomme. Men ingen forplejning. Ulla svarer. 

 

Punkt 9 – orienteringer – (flyttet fra pkt. 2) 

Orientering fra formanden: Kirsten har kigget lidt på tallene og orienterer om, at i år bliver der 
måske lidt færre private ture end sidste år. Nyhedsbrev udsendes medio september. Kommer 
rundt pr. mail til bestyrelsen inden. 
      
Orientering fra udvalgene 

Private ture: se ovenfor 

 
RH/Dokk1:  Irina orienterer: Turene på rådhus går godt, men ikke på Dokk1. Der har været stor 
tilslutning især i festugen. Så mange, at det har været nødvendigt med en ekstra guide. Deling af 
indkomst (hvordan) skal meldes ud, drøftes på næste møde. 
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Økonomi: Walter orienterede. For første gang i år er der et lille overskud. Det går fint! 
Medfinansiering på fortæring ved seminar på Helgenæs blev bevilget.  

Walter foreslog, at GF fremover ligger i januar, således at regnskabsåret fremover kan følge 
kalenderåret. Den øvrige bestyrelse var enig, så det skal med til GF, da det kræver en 
vedtægtsændring 

 

Byvandringer og PR: Carl gav en kort status: Nogle ture har haft meget få deltagere, men Kunst-
turen har været et hit. Statistikken er ikke endelig endnu.  

PR.indsats: Den har været rigtig god, og det var godt, at Festugen blev omfattet af sommerturene. 
Og at de var med i festugeprogrammet.   
 

Punkt 9 

Eventuelt.  

Ulla nævnte, at turfordelingsstatistikken siden 1. juli er overtaget af Ulla, da Joanna ikke mere har 
tid.  

Statistikken er ændret en smule og kan som sædvanlig findes på medlemssiden. Flere sprog 
(italiensk, kinesisk, polsk og russisk) er samlet under kolonnen ”andre sprog” og vil som sådan 
optræde på års-statistikken til GF. 

Kommende bestyrelsesmøder: torsdag den 3. oktober og torsdag den 7. november 2019 

 
Referent: Ulla 


