
REFERAT - Bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. maj 

  

Punkt 1 – Demensture 

Karin præsenterede projekt ’demensture’ og besvarede enkelte spørgsmål. 

Bestyrelsen tilsluttede sig projektoplægget som en positiv udvikling af Aarhusguidernes portefølje.   

 

Punkt 2 – Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, og referat blev godkendt med enkelte justeringer. 

To-do-liste:  

- Visitkort designes/opdateres og trykkes via PR-udvalget (Carl) 

- Kontakt til Torben Dreier (Carl kontakter) 

- Eksamensbevis laver en opdateret skabelon (Elena) 

- Billeder/fotos fremsendes til Carl (Elena) 

- Brev til museer forbliver på listen (Jette) 

 

Punkt 3 – Orientering fra udvalgene 

Rådhus/DOKK1 – Irina orienterede om, at der nu bookes pænt mange private 1½ timers rådhusture, og at 

den nye tidslængde på DOKK1-ture er 1½ time (nu til stadighed flere fremmødte). 

 

OBS:  

Kirsten understregede, at der på de faste lørdagsture altid guides på 2 sprog (dansk/engelsk), hvis der er 

internationale fremmødte.   

 

Byvandringer – Møde i maj, derfor pt. intet nyt. (Carl)   

 

PR – Aarhus Explorers er nu med på Aarhus-guiden. (Carl). Info sendes til ÅS og Aarhus Onsdag, og 

fremover sendes også fast til JP Aarhus’ spalter. (Carl). – Sommerprogrammet skal være klar 1. juni. 

Distributionsliste (folder/flyers) er under udarbejdelse. (Leif). 

Kontakt til AirBnB for om muligt at oprette en ’account’ som ’udbyder af oplevelser’. (Carl). 

 

Private ture – Kirsten informerede om, at antallet af ture pt. ligger flot og er stigende. 

 

Økonomi – Walter fremlagde et øjebliksbillede af økonomien, som var relativt positivt, dog stadig med 

forholdsvis mange udestående fakturaer (Kirsten og Walter følger op snarest). - Foreningen har brugt ’pænt 

meget’ allerede på revision, pr og International Guideforening. 

Kirsten fortalte om indberetning til Skat, hvilket havde vist sig at forløbe nemt (efter telefonisk assistance).  

 

 

 



Punkt 4 – Agentsamarbejde - Status 

Vores forskellige samarbejder blev kort diskuteret/gennemgået. 

 

Punkt 5 – Sprogcertificering og videreuddannelse 

Et par personer skulle gerne eksamineres i maj/juni i tysk og fransk. (Kirsten arbejder herpå). 

Elena spurgte til certificering på skandinaviske sprog. (Emnet tages op til næste år). 

Carl efterspørger en italiensk sprog-certificering (evt. først i næste sæson). 

 

Strategi for videreuddannelse: Opgaven for videndeling/koordinering heraf ønskes systematiseres. 

Der var enighed om at ’finde en formel’ for at fremkomme med en stærk opfordring til at ’åbne op’ til at 

deltage i hinandens ture og dele viden, erfaringer, mv.    

 

Den løbende videreuddannelse og opkvalificering er vigtig, bl.a. var emnet blevet bragt på bane på 

Landsmødet i Odense, hvor det viste sig, at man i andre byer gjorde meget mere på området. 

 

Den overordnede diskussion blev udsat til næste møde. 

Punktet ’Guideskole i foråret 2020’ blev udsat til næste møde. 

 

Punkt 6 - Førstehjælpskursus 

 

AarhusGuiderne var fejlagtigt ikke blevet inviteret med til Visit Aarhus’ førstehjælpskursus afholdt i dette 

forår. Elena undersøger de generelle regler på området. 

 

Punkt 7 – Andet? 

Aarhus Explorers-ture: Carl nævnte, at der stadig mangler guider til 16 udbudte ture… 

Referent: Jette Bøjesen 

 

   


