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Bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne 

Mødet holdes torsdag den 6. august 2020 kl. 16.30-19.00 på Aarhus Rådhus, lokale 286. 

Til stede: Kirsten, Elena, Ulla. Og Carl fra 17.15 

Referat 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. OK,  

Nyt punkt 3 er tilføjet, resten rykkes ned. 

 
Punkt 2 Orienteringer fra formand, udvalgene og kasserer. 

Formanden orienterede:  

Elena anmodes om at sende referatet fra 6/6 til Leif til publicering på hjemmesiden. 

Landsmøde: Ulla er forhindret i at være til stede ved landsmødet den 3. oktober. Irina skal 
opfordres til at deltage og evt. stå for rundvisningen på rådhuset. Ulla vil sørge for at reservere 
lokale og indhente tilladelse til rundvisning.   

FaceBook-annoncering: Kirsten mener, at annonceringen betyder, at vi bliver mere synlige, men 
det kræver arbejde og indsigt. En systematisk opfølgning af, hvor gæsterne har læst om turene, vil 
være en god ide.  

Møde i Rekrutteringsudvalget: 1. møde i udvalget er afholdt, der skal indkaldes til næste møde, 
hvor de 3 Mentor-kandidater skal inviteres.  

RH/Dokk1: Intet at rapportere, rådhuset er stadig lukket.  
 
Byvandringer og PR: Carl: Byvandringer har været vel besøgt, der har været 237 gæster på de 
danske ture i juli, heraf har ca. 2/3 betalt fuld pris, 1/3 har fået rabat.  De 237 indeholder dog også 
Dokk1, hvor besøgstallet har været ringe. Dubleringer ved gæster over 8 er gået fint, men har 
krævet meget arbejde fra Carl.  

PR: AG’s ture vil figurere i Festugeprogrammet.  

Økonomi: Walter var ikke til stede, men skriver i sin beretning om juli 2020: Der var ikke meget at 
bogføre. Vi har på konto 44.713,53 kr. 

Nyt punkt 3: Skal AG igen støtte Kulturkammeraterne 

Kultur og Borgerservice har anmodet om, at AG atter i år vil støtte Kulturkammerater og Aarhus 
Culture Day, som den 26/9 vil tilbyde tilflyttere at bliver vist rundt på kulturdestinationer i Aarhus.  

Det blev besluttet at sige NEJ til henvendelsen, da AG er presset økonomisk i en sæson, hvor vi har 
mistet omkring 100 ture. Ulla svarer på henvendelsen. 

 
Punkt 4 Max antal deltagere på faste ture i resten af sæsonen og fremover på RH og DOKK1. 

Irina har den 13. juli fremsendt en indstilling. Her anbefaler hun max 25 deltagere både på RH og 
DOKK1. Carl har fremsendt indstilling fra byvandringsudvalget, som anbefaler  max 12-14.  

Formanden anbefaler, at der opereres med samme max antal på alle faste ture. Antallet 14 foreslås. 
Bagkant: 31/12 2020. 

Punktet blev drøftet. På baggrund af det forhøjede smittetal i Aarhus, blev det besluttet at max 
antallet sættes til 12 på ALLE faste ture, dvs. både byvandringer og rådhus/Dokk1-ture.  
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Carl var uenig, han ønskede at fastholde de 8, netop på grund af den nye situation i Aarhus.  

Der fastsættes ingen bagkant. Evt. nyt max-tal - hvis situationen ændres - skal besluttes på et 
bestyrelsesmøde. Punktet skal drøftes igen på næste bestyrelsesmøde. 

Punkt 5 Brug af guide-udstyr på private ture. Evaluering og beslutning om evt. fortsat brug  

Carl: Elektronisk guide-udstyr har været benyttet på 2 ture, begge med Carl som guide. Carl 
beretter, at det ikke har været nogen succes. Dels pga.lyd-udfald, dels pga. at gæsterne tog det af på 
turene. På denne baggrund blev det besluttet at droppe formuleringen om tilbud af udstyret på de 
private ture. Men vi har stadig udstyret, hvis gæsterne spørger.  
 
Punkt 6 De to corona-politikker. Evt. revidering eller ophævelse. Bilag. 

Corona-politikkerne bibeholdes, men max-antal rettes til 12. 
 
Punkt 7 Karins ønske om at der laves en form for brush-up på Rådhuset (udvalgsværelse 387) 

Ønsket blev drøftet. Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at der kræves særlig viden om malerierne i 
udvalgsværelse 387. Det er meget smukke malerier, der viser forskellige steder i Aarhus i 
1920’erne. Men selvfølgelig vil det være nødvendigt for guiderne at stifte bekendtskab med dem, 
inden de skal guide. Derfor vil vi træffe aftale med rådhuset om, at de guider, der ønsker det, kan 
komme op for at se lokalet. Ulla snakker med Benny. (hvem svarer Karin?) 

Punkt 8 Hvad er status i forhold til Idébutikken?  

AG er på venteliste til en plads i Idébutikken. Beslutning om vi skal købe en plads, skal tages på 
næste bestyrelsesmøde.  Det koster 400 kr/mdr. + 300kr i start gebyr.  

 
Herunder: Formanden orienterer fra møde med Kaj Nielsen og Christian Hougaard, Active Aarhus. 

Kirsten og Ulla har deltaget i et møde med de to herrer i Idébutikken / FO.  De ønskede at finde ud 
af, om vi var interesseret i et samarbejde især omkring projektet ”Gang i Aarhus” /111 steder …, 
med guidede ture, som Aarhus City Forening og FO-Aarhus tilbyder i samarbejde med Active Aarhus  
(Christian Hougaard)  

Mødet var luftigt, de to var tilsyneladende ikke helt enige om, hvad de ville. Vi sagde, at vi vil 
selvfølgelig stille guider til rådighed til vores timepris. Eller henvise til Active Aarhus, hvis kunder 
efterspurgte cykelture. Der var ingen konklusion, Kirsten sender dem et høfligt afslag.  

Punkt 9 – Næste møde torsdag 1. oktober 

Punkt 10 Eventuelt: Intet at berette 

 
Referent Ulla 

 

  


