
Referat fra de barskes årsmøde d.14. november 2015 i Maribo. 

 

Tilstede: Svend-Erik, Niels, Leif, Preben, Arne, Anne-Mette, Jens A, Kaj, Poul Henning, 

Karsten, Anders. 

 

1. Dirigent: Jens 

2. Referent: Anne-Mette 

3. Flyttet rundt på punkt 13, 14, 15, 16 og 17 

4. Referat godkendt. 

5. Jens fremlagde stortroldens beretning. Beretningen ligger på hjemmesiden. 

6. Kassetrolden fremlagde årets regnskab. Kassebeholdningen er faldet med knap 7.000 kr. 

pga. Jubilæumsløb, men passer med det vi har sparet sammen igennem årene. 

Kassebeholdningen er nu knap 11.000 kr. Regnskabet blev godkendt. Jens Asserbo skrev 

under på vegne af Jan 

Kassetrolden orienterede desuden om, at han og Jens Flad har planer om at søge midler fra 

DOF til f.eks løbetrøjer, banner, reklame til Troldens Fodspor, reklame for at få flere 

medlemmer. Vil arbejde for om vi kan blive en selvstændig klub, da vi så kan melde os til 

gennem o-service som de barske 

7. Kontingentet fastholdes på 150 kr. 

8. Forslag til terminslisten blev gennemgået. Fjällorientering blev taget af listen. Der blev 

tilføjet vinterlang på Amager med 1 point ( vides dog ikke om løbet bliver til noget). 

Terminslisten kan ses på hjemmesiden. Når skovene til vinterlang i Nordkredsen bliver 

oplyst forsøger vi at gøre 2-3 af løbene til klubture og finde tur-koordinatorer. 

9. Regler for 70+. Der bliver indført en ny aldersgrænse for mulighed for at få point: ved 

herrer over 70 år skal man ved langdistance og Wild West løbe 6-8 km. Extreme Marathon 

2*12 km og ved Rogaining 30% af vinderpoint. 

10. Aktivitetslisten til Troldens fodspor 2016 blev gennemgået og der blev skrevet 

ansvarlige på de forskellige opgaver. Listen sendes ud til De Barske. Alle opgaver blev 

besat, men ikke alle har fået en tjans, så der er stadig ledige hænder at trække på. 

11. Troldens fodspor 2017. Banetrold bliver Jan/John 

12. Anne-Mette står for årsmødet i 2016, formentlig med slutsted i sommerhus i Kulhuse. 

13. Poul Henning, Karsten, Kaj og Rasmus har i 2015 løbet som aspiranter. Rasmus var 

ikke tilstede til årsmødet, men kan blive optaget til næste år med pointene fra 2015 hvis han 

deltager i årsmødet. 

14. De 3 aspiranter Poul Henning, Kaj og Karsten blev optaget. 

15 + 16. Troldelisten og årets point. Følgende trolde fik diplom: Svend-Erik med 21 point, 

Anne-Mette med 10 point ( manglende diplom vil blive fremskaffet), Leif med 13 point, 

Mette med 10 point, John med 9 point, Rune med 12 point.  

17. Svend-Erik fortsætter som kassetrold. Jan fortsætter som stortrold, men kun et år endnu. 

Alle tænker over mulighed for stortrold til næste år.  

18.  Bukserne er blevet væk.  Kaj optrådte som aspirant i offentlige medier med barsk trøje 

og fik dermed overrakt et svedbånd, som han skal bære i 2016 når han løber for De Barske. 

19. Optagelse af aspiranter bør rykkes frem i dagsordnen, så aspiranterne bedre kan deltage i 

debatten. 



Leif vandt dagens løb. 

Jens Asserbo vil gerne fortsætte med at skrive point på hjemmesiden et års tid endnu, men 

efterlyser en der vil overtage og måske lave noget fornyelse. Anders gav udtryk for at han 

gerne vil overtage til næste år. Ros til at hjemmesiden altid er opdateret. 

Jens Asserbo indførte årets trold, hvilket i 2015 gives til Sven Erik for at opnå flest point. 

Der blev udleveret en vandretrold, som så bliver giver videre til næste år. 

Forslag til hvordan vi får flere med til Troldens Fodspor: flyer som vi kan dele ud til 

nytårsstafet og vinterlang ( Anne-Mette laver er forslag til flyer). En almindelig bane ved 

siden af giver nok flere løbere, men så mister løbet lidt af sit image ( Arne bestemmer, 

hvilken type kort bane han vil lave). Arne sørger for at Troldens Fodspor kommer på 

stævnekalenderen. Invitation kan sendes ud til alle klubber. 

Jens Asserbo meldte ud at han stopper som Barsk, da han ikke kan komme igennem løbene 

længere.  
 

 


