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Ekstraordinært bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne 

Mødet holdes i Stiftens Lounge, Frederiksgade 78B, torsdag d. 2/4-20, kl. 16.00-17.00 

Mødevarighed er 1 time. 

Til stede: Kirsten, Carl, Irina, Elena, Ulla, Walter, Karin, Jette på Facetime. 

Referat 

Punkt 1  
Godkendelse af dagsorden. ok 
 
Punkt 2 
Orientering: 
Formanden indledte med disse ord: 
 
Hvorfor udsætte til 2021? 
Det handler for mig at se om at vi som en konsekvens af Corona-situationen som 
bestyrelse bør udvise rettidig omhu.  
 
Der har fra flere sider været udtrykt utilfredshed med, at vi vil rekruttere nye guider til 
foreningen, samtidig med at de fleste synes, at de får for få ture. Indtil Corona-virussen 
valgte jeg/vi at sidde denne kritik overhørig (vi har dog hver gang svaret pænt og forklaret 
os), fordi vi i bestyrelsen finder, at der ligger en nødvendighed i at sikre generationsskiftet.  
 
Nu hvor annulleringerne tikker ind, ser jeg helt anderledes på sagen. 
 
38 guidejobs er annulleret. 
Resten af april og maj ligger yderligere 15 jobs, som endnu ikke er annulleret, men 
formentlig bliver det. 
Yderligere 17 udenlandske jobs april-17. september er i farezonen. 
Ingen bookinger siden primo marts. 
 
Kort sagt: jeg synes ikke vi kan være bekendt overfor de aktive medlemmer at rekruttere i 
denne sæson, hvor den enkelte guide har udsigt til betragteligt færre ture end tidligere. Så 
kan argumenterne for rekruttering være nok så gode. Næste år ser det forhåbentlig helt 
anderledes ud. 
 
Punkt 3 

Forslag: At rekruttering udsættes til 2021.  

1. pga. Corona-situationen 

2. pga. åbenlys uenighed i bestyrelsen om, hvordan det skal gribes an/er blevet grebet 

an indtil nu v/Kirsten 

 

Afstemning :  
Forslaget blev drøftet. Derefter gik man til afstemning. 
 
For forslaget stemte: Kirsten, Carl, Ulla, Walter 
Imod: Irina og Elena 
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Undlod at stemme: Jette.  
Karin har ikke stemmeret.  
 
 
Punkt 4 
Nedsættelse af arbejdsgruppen for rekruttering af guider, godkendelse af budget (hvis 
relevant i forbindelse med beslutningen vedr. punkt 3) v/Irina 
 
Kirsten foreslår at nedsætte en arbejdsgruppe allerede nu i foråret. Kirsten vil lave udkast 
til nyhedsbrev for at få folk til at vise, om de har lyst til indgå i projektet. Der skal være en 
styregruppe/udvalg 4-5 medlemmer. Samt associerede /menige medlemmer. Frist 1/5 så 
vi kan behandle input 7/5.  
Alle tilslutter sig forslaget.  
 
Uden for dagsorden.  
Kirsten: Vi får et likviditetsproblem pga. hele denne situation. Kan vi mon gå tilbage til den 
billige model hos VisitAarhus.  
Alle tilslutter sig, Kirsten og Irina vil henvende sig il VAA. 
 
 
Punkt 5 
Hvordan kommer vi videre og samarbejder på mest konstruktive måde?  
Lukket punkt. Intern diskussion i bestyrelsen. 

Punkt 6 
Der var intet under Eventuelt. 
 

Næste møde: 7. maj 2020 

 


