
    Ekstraordinær generalforsamling d. 17.12.2018. 
 
Punkt 1 Valg af dirigent og referent:  
Leif Ryberg dirigent, og Christian Møller referent. 
Leif konstaterede, at GF var rettidigt indkaldt. 
 
Punkt 2 Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
 
Punkt 3 Godkendelse af regnskab.  
Walter omdelte og fremlagde regnskabet og forklarede, at uenighed med afgåede formand om, 
hvordan balancen skulle se ud, gjorde, at regnskabet ikke kunne fremlægges på ordinære GF. 
  
Spørgsmål til ”Andre erstatninger: 11.378 kr.” Det skyldes bogføringssystemet/softwaren og burde 
egentlig hedde ”omposteringer”. 
Spørgsmål til ”Til gode fra kunder: 18.480.” Kaj har ikke betalt siden juli. Han tilbageholder et ret 
stort beløb uden forklaring.  
Personer, der ikke har betalt kontingent, slettes. 
 
Regnskabet godkendt enstemmigt. 
 
Behandling af budget:  
Spørgsmål til i det hele taget at lave budget: skal det kommende år se ud som sidste år?  
Svar fra Carl: der er mange usikkerheder, men vi skal godkende et budget. Det var f.eks. ikke til at 
forudse, da budgettet oprindeligt skulle have været fremlagt, at samarbejdet med AT/Kaj ikke 
fortsætter. 
Leif: der er f.eks. taget højde for, at vi ikke afholder et dyrt kursus i år. Det er også sådan, at 
bestyrelsen skal modtage betaling fra kunder og udbetale løn til guider. På den måde kommer 
indtægter til at være gennemskuelige. 
Walter: Hvis der laves væsentlige ændringer, skal der være ekstraordinær GF. 
Kirsten Holm Nielsen: Budgetter er et arbejdsredskab for bestyrelsen. 
 
Leif: Kan vi indberette til Skat, hvad der er betalt fra AG til de enkelte guider? 
Walter: der er bilag på alle udbetalinger.  
Carl: det kræver cpr-nr. på den enkelte, det er alt. 
 
Walter: bestyrelsen får hver måned en opgørelse over finanserne. 
Margrethe: Kundebetalinger byvandringer?  
Walter: Byvandringer kommer normalt ikke i budgettet. Posten bør kunne slettes næste år. 
Chr. Møller: uddannelse af guider? Økonomien i uddannelser bør fremover ligge inde i foreningens 
budget. 
 
Budgettet godkendt enstemmigt. 
 
 
Punkt 4 Samarbejde med Aarhus Tour 
 
Status: Kaj Nielsen har opsagt vores samarbejde under navnet Aarhusguides and Tours.  



 
Kirsten Strunge: På ordinær GF fremlagde Kaj et oplæg. Oplægget runddeltes i kopi på den 
ekstraordinære GF. 
En detaljeret korrespondance med Kaj siden ordinær GF runddeltes i kopi. 
Det konstituerende bestyrelsesmøde 15.11. beslutter at opfordre til et fortsat samarbejde, der 
forbedres og effektiviseres. Bestyrelsen har delte meninger om Kajs ultimatum om det 
administrative,  
(se Kajs slide 4 og 5: ”Aarhus Tours vil gerne fortsætte samarbejdet (…) MEN kun på en total 
integreret måde, hvor al administration, herunder fakturering, afregning af guider, indberetninger 
til Skat etc. foretages via vores system. Al kundekontakt foretages af os.”). 
Kaj vil gerne så at sige levere en totalløsning. Han begrunder det med skattemæssige og juridiske 
hensyn. 
 
Irina, Carl og Kirsten mødes med Kaj 3.12.2018. 
Carl om mødet:  
Kaj fremsætter kritik af foreningen.  
AG fremlægger, at flere ture reelt blev planlagt af guiderne, trods administrationsgebyret til AT. 
Samarbejdet har i.ø. ikke skaffet os flere ture. 
Der kommer en diskussion af det forsatte samarbejde, især om Kajs 
indtjening/administrationsgebyr. Det kommer frem, at Kajs forslag til billetsalg via FO-Aarhus for 
byvandringer indebærer en prisforhøjelse til 100 kr. pr. deltager, hvoraf AT skal have 20 kr. 
AG spørger, om han har et udkast til ny samarbejdsaftale. Han er kommet til at printe modellen fra 
2018. 
 
Kirsten Strunge: Et ny aftaleudkast afventes, nu hvor han var kommet med det gamle. AT 
fremsender i stedet en opsigelse af aftalen, ledsaget af en kommentar om, at ultimatummet om 
overtagelse af al administration ikke var sådan ment, (man kan selv bedømme det ultimative i slide 
4-5, der derfor er citeret ovenfor.) og ledsaget af en liste over praktiske, administrative ting, der skal 
ordnes i forb. m ”skilsmissen”. 
 
Kaj fremsender en tekst, som han ønsker rundsendt til AGs medlemmer som orientering af ophøret 
af samarbejdet. 
 
Senere fremsender Kaj besked om, at al samarbejdet ikke er ophørt, hvilket skaber en del forvirring. 
Men AG tager positivt imod det. 
 
Carl: Indberetning til Skat. Kajs påstand om, at vores indberetninger eller mangel på samme er 
ulovlige, gjorde indtryk på bestyrelsen. Det kan også skade vores omdømme. Diverse henvisninger 
via links m.m. om lovligheden af AGs forretning skaber mere forvirring end afklaring. Derfor 
kontaktes en revisor med de udgifter, der følger heraf, for at få en endelig afklaring. 
 
Irina: om den professionelle administration hos Kaj og AGs påståede uprofessionelle 
administration: AG har ofte manglet oplysninger om vores kunder på Rådhus og -Dokk1-ture. Det 
har krævet mange mails at få dem fremskaffet. Omvendt har vi ofte videresendt oplysninger til Kaj 
om vores kunder. Han vil gerne fremsende faktura, hvorved han får gode kontaktoplysninger. 
Vi har mulighed for at administrere selv. AGs administrationsarbejde forløber uden problemer. 
Opfordring til at melde sig til at tage en tørn med tur-administration. Man behøver ikke sidde i 
bestyrelsen. 



 
Dermed afsluttedes informationen om kommunikationen med AT fra ordinær GF til dags dato. 
Herefter kom en del spørgsmål og debat. 
(Punktet blev herefter mere et diskussionspunkt, hvorfor jeg har ordnet indlæggene efter emner. Det 
giver mere mening end at ordne kronologisk.) 
 
Susi: Supplement til Irinas ovenstående indlæg: Kaj laver også fejl. Problemer med at få afklaret 
med kunderne, hvem de er, hvad de forventer. Christian Møller: det har jeg også oplevet. 
 
Lissi: Bliver der dobbeltbeskatning, hvis vi selv OG AT eller AG indberetter til Skat? Svar: ikke 
noget problem. 
 
Kirsten Holm Nielsen: Det ville være en stor hjælp, hvis foreningen indberetter den enkelte guides 
aflønning til Skat. Få denne side af forretningen lovliggjort. 
Skæringsdato mht. Skat kommer senere. 
 
Carl: Et fremtidigt samarbejde med Kaj bliver nok mere uformelt. Men kontakten skal gå gennem 
foreningen. Nordic Tours er en mulighed. Lissi: Visit Aarhus er en mulighed. Ulli: Aarhus Tours 
har et stort personaleflow. Skidt tegn. 
Leif: Opfordrer til samarbejde med Kaj som med alle andre. Al kontakt skal gå gennem foreningen. 
Vi skal kontakte alle andre spillere på markedet for at klargøre, hvor vi står. 
 
Chr. Møller: Vi skal måske samarbejde med andet firma. Men Kajs udmeldinger stritter i alle 
retninger. Det er for svingende til, at bestyrelsen skal bruge sin kostbare tid på det. 
 
Yrsa: Har vi virkelig kun fået 184 ture gennem AT? Chr. Møller: er der kommet styr på statistikken 
fra ordinær GF? Statistik runddeltes. 
Carl: Det stemmer med 184 ture. Kaj har selv angivet 182 ture i mail til AG.  
 
Joan rejste en diskussion, som ikke fik nogen egentlig konklusion: Vi skal ikke blande os i de 
andres priser. Men er det unfair konkurrence, at vi ikke er et firma? 
Kirsten Strunge: Kaj har forhøjet priserne, så prisniveauet er en del højere end vores, og han vil nok 
ikke kunne sælge ret meget. Carl: Hvis priserne bliver for høje, mister vi kunder. Som flere gav 
udtryk for på ordinær GF. 
 
Der kom en anden diskussion, som heller ikke fik nogen egentlig konklusion: loyalitet over for AG. 
Spørgsmålet er, om det står AGs guider frit at melde sig som guider direkte under AT.  
Yrsa: Ved aftalen med Service&Co. Sidste år måtte vi godt “gå selv”. 
Kirsten Strunge: Vi kan, med tanke på Service&Co, nok kun opfordre til loyalitet over for AG. 
Irina: ATs anmodning om at få en bestemt guide skal imødekommes, som vi gør det ved alle andre. 
 
Anne Margrethe: Er man freelancer, behøver AT eller andre ikke kontakte os gennem foreningen. 
  
Der kom flere tilkendegivelser, der viste, at de enkelte guider forholder sig forskelligt til loyaliteten 
over for AG. 
 
Anne Margrethe (og vist også Kirsten Holm Nielsen) rejste spørgsmålet om guidernes betaling til 
AG. Hvis guiden selv arrangerer en tur helt selv, bør man overveje, om beløbet til AG skal 



reduceres eller helt bortfalde. Man bør også overveje at gøre betalingen til AG til en procentdel af 
guidehonoraret. Hvis man har mange korte ture, kommer man til at betale en forholdsmæssig stor 
del til foreningen. Det ville udligne sig, hvis beløbet blev procentuelt. 
 
Carl: prøver at opsummere debatten om fortsat samarbejde med AT. Ingen har talt imod et forsøg 
på at etablere et fortsat samarbejde. Bestyrelsen arbejder på fastholdelse af et mere uformelt og 
mere uforpligtende samarbejde med Aarhus Tours, hvor AT f.eks. bestiller guider gennem 
foreningen. Men det er et samarbejde på lige fod med alle andre. Bestyrelsen opfordres til at 
fortsætte dialogen og varetage foreningens interesser bedst muligt.  
 
Punkt 5 Fastsættelse af administrationsgebyr  
kr. 150 (ikke kr. 175 som vedtaget på ordinær generalforsamling) 
Irina: Forhøjet kontingent OG forhøjet gebyr er for meget. Desuden skal 100 af de 150 kr ikke 
længere betales til AT. Derfor tilbageføring til 150 kr. Vedtaget. 
 
Punkt 6 Valg af revisor og revisorsuppleant (glemt på ordinær GF) 
Lissi melder sig som revisorsuppleant. 
Leif melder sig som revisor. 
De er valgt. 
 
Punkt 7 Eventuelt  
Brochurer kan afleveres hos Lissi. der bor i midtbyen. 
Ulli: Hilsen fra rådhusbetjentene: husk at låse tårnelevatoren! 
Har vi en speciel pris for handicappede med hjælper? Svar: handicaploven fastlægger, at 
handicaphjælpere kommer gratis med. 
Irina: Vores image lider af, at en guide kommer for sent.  
Carl: I dag var der ros til AG fra en af rådhusbetjentene. 
	  
Ref. Christian Møller 
 
 
 
	  


