
Byvandringer	  2019	  
	  

Medlemsmøde	  28.	  februar	  2019	  –	  REFERAT	  	  
	  
	  

VELKOMST	  OG	  INDLEDNING	  
Carl	  orienterede	  om	  et	  nyt	  samarbejde,	  der	  giver	  mulighed	  for	  markedsføring	  og	  forsalg	  via	  
FO-‐Aarhus’	  hjemmeside.	  	  
	  
Samtidig	  blev	  det	  understreget,	  at	  vi	  skal	  undgå	  situationer	  a	  la	  forrige	  sæson,	  hvor	  guiden	  	  
i	  ni	  (sikre)	  tilfælde	  udeblev.	  Jf.	  de	  sanktioner,	  bestyrelsen	  har	  vedtaget.	  	  
	  
Formålet	  med	  mødet	  blev	  ridset	  op:	  At	  udvikle	  byvandringerne	  og	  få	  flere	  deltagere	  end	  i	  
2018.	  Dette	  år	  var	  noget	  bedre	  end	  2017,	  men	  ikke	  på	  højde	  med	  2016.	  	  
	  
	  
IDÉER	  TIL	  NYE	  TURE	  	  
Mange	  spændende	  idéer	  kom	  på	  bordet,	  jf.	  bilag	  med	  scan	  af	  samtlige	  forslag.	  	  
I	  korte	  overskrifter	  lyder	  de	  (tovholder	  i	  parentes):	  	  
	  
Kunsttur	   (Lissi/	  Kirsten	  S.)	  	  
	  

Cykeltur	  langs	  havnekanten	   (Karin)	  	  
	  

Kvindernes	  historie	   (Line)	  	  
	  

Aarhus	  Universitet	   (Karin)	  
	  

De	  tre	  kirker	  i	  Vor	  Frue	  (Tema:	  Kultur/Religion/Historie)	   (Karin)	  
	  

Aarhus	  Ø	  (Tema:	  Kultur/Filosofi/Vin)	   (Karin)	  
	  

Store	  aarhusianere	  (Nordre	  Kirkegård)	   (Jørgen)	  
	  

Hack	  på	  cykel	  (alle	  Hack	  Kampmanns	  bygninger	  i	  Aarhus)	   (Jørgen)	  
	  

En	  van(d)vittig	  historie	  (om	  klimasikring)	   (Kirsten	  H.N.)	  
	  

Aarhusianske	  kirker	   (Kirsten	  H.N.)	  
	  

Arkæologi	  (i	  og	  omkring	  Aarhus)	   (Kirsten	  H.N.)	  
	  

Rundt	  om	  Aarhus	  på	  cykel	  	   (Leif)	  
	  

Havnerundfart	  –	  Mellemarmen	  (evt.	  på	  cykel)	   (Esben)	  
	  

Arbejdende	  kunstnere	  (Sydhavnen)	   (Esben)	  
	  

Bydelsvandringer	  –	  f.eks.	  Trøjborg	   (Joanna/Carl)	  
	  

En	  by	  med	  musik	  i	  (populærmusikkens	  Aarhushistorie)	   (Carl)	  
	  
Det	  er	  nu	  op	  til	  byvandringsudvalget	  og	  bestyrelsen	  at	  prioritere	  de	  mange	  forslag.	  	  
	  
Nogle	  idéer	  kan	  bidrage	  til	  fornyelse	  af	  det	  faste	  ugeprogram	  for	  sommerens	  byvandringer.	  
Andre	  kan	  udbydes	  lejlighedsvis	  eller	  testes	  i	  Aarhus	  Guide-‐	  eller	  Explorers-‐regi.	  	  
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HVILKE	  TURE	  SKAL	  VI	  HOLDE	  FAST	  I?	  
Ud	  fra	  sommerprogrammet	  2018	  udfyldte	  deltagerne,	  fordelt	  på	  to	  grupper,	  en	  ”tipskupon”,	  
der	  fungerede	  som	  en	  vejledende	  afstemning:	  	  
	  
Hvilke	  ture	  skal	  være	  på	  det	  faste	  ugeprogram	  for	  sommeren	  2019?	  –	  Hvilke	  ture	  skal	  vi	  have	  
på	  programmet	  af	  og	  til?	  –	  Hvilke	  ture	  bør	  udgå?	  	  
	  
Der	  var	  enighed	  mellem	  de	  to	  grupper	  om	  at	  fortsætte	  med	  flg.	  ture	  i	  ugeprogrammet:	  	  
Vikingerne	  og	  Aarhus	  i	  1.000	  år	  (måske	  med	  ny	  overskrift),	  Marselisborg	  Slotspark,	  Rådhuset,	  
Tårnopstigning	  (Rådhuset),	  Engelsk	  byvandring	  og	  Tysk	  byvandring.	  	  
	  
Der	  var	  også	  enighed	  om,	  at	  flg.	  tur	  skal	  udbydes	  af	  og	  til:	  Dokk1	  og	  byen	  mod	  syd.	  	  
	  
Endelig	  var	  der	  enighed	  om	  at	  lade	  flg.	  tur,	  hvor	  der	  i	  2018	  var	  meget	  få	  deltagere,	  udgå:	  	  
Engelsk	  /	  tysk	  byvandring.	  
	  
Flg.	  ture	  ”scorede”	  hhv.	  fast	  på	  programmet	  og	  af	  og	  til.	  
Kig	  op	  –	  kik	  ned	  …	  ,	  Aarhus	  under	  besættelsen	  og	  Aarhus	  Ø.	  	  
	  
Mens	  én	  gruppe	  holdt	  fast	  på	  Dokk1	  af	  og	  til,	  mente	  den	  anden,	  at	  turen	  bør	  udgå.	  	  
	  
Her	  tæller	  dog	  Rådhus-‐	  og	  Dokk1-‐udvalgets	  argumentation	  for	  turen,	  der	  nu	  er	  begrænset	  til	  
kun	  at	  finde	  sted	  lørdag,	  hvor	  Dokk1	  ikke	  selv	  tilbyder	  gratis	  rundvisning.	  	  
Vi	  får	  bestillinger	  på	  private	  ture	  via	  Dokk1,	  fordi	  vi	  er	  der.	  Derfor	  er	  det	  en	  dårlig	  idé	  at	  
droppe	  turen.	  	  
	  
Kirsten	  S.	  foreslog	  at	  udvide	  turen	  til	  også	  at	  omfatte	  Dokk1’s	  omgivelser.	  Det	  kan	  vi	  drøfte	  
nærmere	  i	  de	  to	  udvalg.	  	  
	  
	  
IDÉER	  TIL	  NYE	  FORMER	  FOR	  TILRETTELÆGGELSE,	  MARKEDSFØRING	  M.M.	  
Carl	  foreslog	  at	  inddrage	  andre	  institutioner/personer	  på	  ruten.	  Et	  eksempel	  fra	  sidste	  år	  var	  
Domen,	  hvor	  Carl	  og	  Esben	  på	  en	  regnvejrsdag	  havde	  succes	  med	  at	  aftale	  besøg	  og	  få	  ansatte	  
til	  at	  komme	  med	  et	  kort	  oplæg.	  På	  nogle	  ture	  kan	  vi	  slutte	  på	  en	  café	  og	  måske	  evaluere.	  	  
	  
Kirsten	  S.	  foreslog	  at	  teste	  promovering	  af	  Facebook-‐opslag.	  Man	  bestemmer	  selv	  målgruppe	  
og	  f.eks.	  geografisk	  udbredelse.	  Det	  koster	  dog	  penge	  og	  kræver	  ”go”	  fra	  kassereren.	  	  
	  
Kirsten	  H.N.	  foreslog	  at	  sprede	  flyers	  om	  vores	  ture	  i	  Ringkøbing	  til	  tyske	  turister,	  der	  
mangler	  aktiviteter	  på	  regnvejrsdage.	  	  
	  
Lissi:	  Hvad	  med	  at	  at	  tage	  kontakt	  til	  Jack	  Fridthjof,	  invitere	  ham	  med	  på	  nogle	  ture	  
og	  få	  ham	  til	  at	  lave	  TV	  om	  dem?	  
	  
Leif:	  Lad	  os	  bruge	  AarhusGuiden.	  (Kommentar:	  Det	  gør	  vi	  allerede).	  	  
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Kirsten	  H.N.:	  Måske	  kan	  vi	  bruge	  lokalcentrene	  i	  f.t.	  små	  grupper.	  Lokalcentrene	  har	  
åbne	  caféer,	  og	  udlændinge	  –	  især	  amerikanere	  –	  elsker	  at	  høre	  om	  vores	  
ældreforsorg.	  Og	  hvad	  tænker	  danskerne,	  hvordan	  lever	  de?	  	  
Karin:	  Vi	  skal	  passe	  på,	  at	  det	  ikke	  bliver	  lidt	  som	  at	  gå	  i	  ”Zoologisk	  Have”.	  
	  
Carl	  fortalte	  om	  Palle	  ”Hovedløs”,	  fhv.	  havnearbejder	  og	  idémand	  bag	  skulpturen	  Historiske	  
Spor	  ved	  Dokk1	  /	  Mellemarmen.	  Han	  fortalte	  om	  værket	  og	  livet	  på	  havnen	  på	  en	  af	  Carls	  
ture.	  Det	  var	  et	  tilfældigt	  møde,	  men	  han	  vil	  muligvis	  gerne	  stille	  op	  –	  eller	  sidde	  på	  bænken	  
ved	  siden	  af	  sig	  selv	  (!)	  –	  på	  aftalte	  tidspunkter.	  
	  
Carl	  foreslog,	  at	  vi	  tænker	  mere	  i	  direct	  marketing.	  F.eks.	  at	  guiden	  på	  hver	  tur	  har	  
en	  liste,	  hvor	  gæsterne	  kan	  skrive	  deres	  e-‐mailadresse,	  hvis	  de	  ønsker	  mails	  fra	  AG	  
om	  kommende	  ture.	  Ligesom	  Doron	  Haahr	  praktiserer.	  	  
	  
	  
EVENTUELT	  
Karin	  meldte	  sig	  til	  Byvandringsudvalget.	  Efterfølgende	  er	  Joan	  gået	  med.	  Dermed	  er	  udvalget	  
fuldtalligt:	  Karin,	  Joan	  og	  Carl	  (koordinator).	  	  
	  
Yrsa	  har	  foreslået	  at	  flytte	  byvandringsperioden,	  så	  den	  begynder	  lidt	  senere	  (omkring	  1.	  juli)	  
og	  til	  gengæld	  inkluderer	  festugen.	  Desuden	  at	  udbyde	  nogle	  af	  vores	  tophits	  i	  efterårsferien,	  
f.eks.	  Marselisborg	  Slotspark.	  Disse	  forslag	  var	  der	  opbakning	  til.	  	  
	  
Det	  blev	  nævnt,	  at	  bogen	  Bernhardt	  Jensen	  beretter	  om	  Århus	  er	  en	  god	  kilde	  i	  f.t.	  Trøjborg.	  
Bernhardt	  Jensen	  er	  født	  og	  opvokset	  dér.	  	  
	  
Carl	  orienterede	  om,	  at	  hver	  enkelt	  guide	  fremover	  skal	  indberette	  turstatistik	  og	  indtægter	  i	  
samme	  ombæring.	  Det	  skal	  ske	  månedligt.	  Nærmere	  information	  følger,	  når	  vi	  er	  på	  plads	  
med	  at	  omregistrere	  foreningen.	  	  
	  

Referat:	  Carl	  og	  Ulla	  
	  
PS	  
Op	  til	  mødet	  fik	  vi	  pr.	  mail	  nogle	  hilsener	  og	  forslag	  fra	  guider,	  der	  måtte	  melde	  afbud:	  	  
	  
Ulli	  foreslår	  ny	  tidsplan	  for	  rådhusture	  tirsdag	  og	  torsdage,	  så	  tidspresset	  bliver	  mindre.	  Dette	  
skal	  også	  drøftes	  i	  Rådhus-‐	  og	  Dokk1-‐udvalget.	  
	  
Susi	  foreslår	  en	  tur	  med	  titlen	  Byens	  parker,	  der	  kombinerer	  en	  tur	  i	  Botanisk	  Have	  med	  
væksthusene	  og	  Den	  Gamle	  By.	  Desuden	  en	  tur	  med	  titlen	  Fra	  Mindeparken	  til	  Den	  
Uendelige	  Bro.	  	  
	  
Vibeke	  foreslår	  opsplitning	  af	  Vikinger	  i	  (og)	  Aarhus	  i	  1.000	  år	  til	  to	  ture:	  Aarhus	  i	  1.000	  år	  og	  
Vikingernes	  Aros.	  Hun	  opfordrer	  desuden	  til	  at	  holde	  fast	  i	  Aarhus	  under	  besættelsen,	  så	  vi	  er	  
i	  form	  til	  Besættelsesmuseets	  åbning	  i	  jubilæumsåret	  2020.	  Endelig	  foreslår	  hun,	  at	  vores	  
priser	  sættes	  op	  fra	  de	  nuværende	  80	  /	  40	  kr.	  til	  100	  /	  50	  kr.	  	  
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Ulla	  foreslår	  en	  ny	  tur,	  som	  hun	  ikke	  fik	  præsenteret	  på	  mødet:	  Godsbanen	  og	  Aarhus	  K.	  	  
	  
Selv	  om	  vi	  nu	  har	  rigtig	  mange	  forslag	  ”i	  banken”,	  er	  man	  fortsat	  velkommen	  til	  at	  komme	  
med	  gode	  ideér	  –	  på	  40	  19	  90	  18	  eller	  ca@carlancher.dk.	  	  


