
Referat fra De Barske’s årsmøde 2016  

1. valg af dirigent 
Svend-Erik 

2. Valg af referent 
Anne-Mette 

3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelse af Dagens Løb som punkt 7A 

4. Godkendelse af referat fra Årsmødet 2015. 
Godkendt da der ikke kom nogen kommentarer efter udsendelsen 
sidste år. 

5. Stortroldens beretning 
Stortrolden fremlagde beretning. Beretning kan læses på hjemmesiden 
Tilføjelse om, at Jens Flad, Preben, Svend-Erik og Stortrolden, holdt et møde efter Troldens Fodspor 
2016, hvor muligheder omkring udvikling af løbet, samt optimering af kort og derved få flere 
deltagere. Derfor er vi nu med i vinterlangdistance på Sjælland og derfor må ITF ikke være for 
”troldet”. 

Fælles indbydelse til vinterlang blev fremvist, den kommer til at ligge på hjemmesiden. Udmelding 
om at Troldens Fodspor ikke må være for ”troldet”, der må f.eks ikke være ”huller” i kortet, så 
løberne ikke ved hvor de er. 

6. Regnskabets time 
Status for løbstrøjer/banner/reklamer/egen klub 
Svend Erik har sendt en ansøgning afsted til Breddeudvalget med anmodning om 25.000 kr. til 
udvikling af De Barske. Vi har endnu ikke hørt noget. Breddeudvalget har nogle udfordringer med at 
kommer videre, så ansøgningen ligger stadigvæk derinde, men er ikke behandlet endnu.  
Vi skal have mere styr på løbstrøjer, t-shirt og trøjer. Svend-Erik vil kontakte alle Barske for 
opdatering. Trøjen skal gives når man bliver optaget. T-shirt kan købes. Vi vil gerne have en Barsk 
løbe T-shirt. 
 
Kassetrolden undskylder at regnskabet i år er lidt rodet og at der er nogen hængepartier. Bl.a. er der 
ikke fulgt op på dem der ikke har fået betalt. Vi mangler at få pengene overført fra HG efter Troldens 
Fodspor 2016. Vi har 7-8000 kr. i kassen. Troldens Fodspor og kontingentet betaler vores årsmøde. 
Det er pt. ikke muligt at give status, da der er forskellige udgiftsposter ude. 
 

7. Budget for kommende år + fastlæggelse af kontingent 
Kassetrolden foreslår, at vi ikke ændrer kontingentet, da vi stadig har overskud. Kontingentet er 150 
kr.  og betales bagud = man betaler for det indeværende år til Årsmødet!! 

  7a. Dagens Løb 
Dagens løb blev gennemgået. Løbet var ikke for kort og det var passende koldt – især vandturen 
til/fra Alholm var lidt fodkold.  Poul Henning blev udnævnt til vinder, selvom han var et par minutter 
længere om løbet end Leif. Men Poul Henning havde hjembragt 2 kogler fra øen, mens Leif kun 
havde medbragt en muslingeskal og et bær.  
Anne-Mette kontakter campingpladsen for evt. erstatning af ødelagt hegn 



 

8. Pointgivende løb i 2017 
Tovholder 

15/1 1 p - Vinterlang, Tokkekøb Hegn  

28/1 2 p - Vinterlang, Jylland Poul Henning 
18/2 2 p - Vinterlang, Jylland Jan 
26/2 1 p - Vinterlang, Danstrup  
5/3 1 (2) p - Troldens Fodspor Jan/John 
21/5 4 p - Wild West   Poul Henning 
23/4 2 p - DM Ultralang, Rold Vælderskov  
27-28/5 4 p - eXtreme Marathon, Silkeborg Anne-Mette 
4-5/8 4 p - BAMM  

Björkliden Arctic Mountain Marathon (a la eXtreme 
Marathon – bare i det nordligste Sverige) 

Rune 

18-19/8   4 p - VM Rogaining, Letland  Svend-Erik 
20/8   4 p - 50/25 km Rune 
?21/10? 2 p – Blotslitet, Norge Leif 
5/11 2 p – 2-milen, Sverige Anders 
12/11 1 p – Jættemilen  
18/11 0 p - Årsmødet Karsten 
 
Vi vil gerne prioritere at komme til vinterlang i Jylland og lave en fællestur ud af det med 
overnatning. 
 

9. Status for Troldens Fodspor 2017 
Aktivitetsplan blev gennemgået – udsendes med kommentarer senere på året af Stortrolden 
 
Poul Henning, Kaj, John og Anne-Mette ved, at de ikke kan deltage på dagen.  
 

10. Forslag til Troldens fodspor 2018 
Næstved, Jens Flad 
 

       10 a. Troldens Fodspor 2019 bliver Tisvilde Hegn med Leif og Poul Henning som tovholder 
 

11. Årsmøde 2017 
Karsten Richardt 
 

12. Troldelisten og årets point 
Blev gennemgået ved Stortroldens beretning 
 

13. Ingen aspiranter 
Blev gennemgået ved Stortroldens beretning 
 

14. Valg af stortrold og kassetrold 
Jan og Svend Erik fortsætter 



 
 

15. Udstedelse af diplomer 
Diplomerne er ikke kommet frem 
Svend-Erik sender en mail ud, hvor alle svarer på hvilke diplomer de mangler. 
 

16. Svedbåndsaspiranter 
Forslag til aspiranter 
- Arne for at møde for sent til starttidspunktet for Årsmødet 
- Karsten Richardt fordi det er vigtigere at gå på jagt i stedet for at mødes med os andre 
- Jens Flad for ikke at deltage i mødet og for ikke at have styr på diplomerne. 

Jens Flad ”vandt” svedbåndet - Tillykke 

Svedbåndet må ikke vaskes. 

17. Evt. 
Kan man være medlem af de barske, hvis man ikke er medlem af en orienteringsklub. 
I vores regler står der i dag, at man skal være medlem af en orienteringsklub for at blive optaget,  
Efter drøftelse af spørgsmålet er det blevet lagt op til at fjerne paragraffen, for på den måde også at 
åbne og op for at andre kan komme med i klubben. 
Da vi ikke kan vedtage en ændring af vedtægterne under ”eventuelt”, skal vi holde en ekstra ordinær 
generalforsamling. Vi blev enige om at holde det gennem en mail-afstemning, som Jan inviterer til. 
  
Forslag om at lave en liste over afholdelse af Troldens Fodspor og Årsmøde. Så kan man 
efterfølgende bytte, hvis man ikke kan.  Vi laver en liste over hvem der har været arrangører gennem 
de seneste år, for på den måde at opfordre alle til at være med. 
 
Opfordring til alle om at tage fat i potentielle nye aspiranter og opfordre dem til at søge om 
optagelse som aspiranter = skrive til Stortrolden 
 
Sidste år blev Svend Erik udnævnt til Årets Barske og fik en fin Roetrold herfor.  Svend Erik har valgt 
at den skal gå videre til dagens banelægger, for et godt arrangement. 
 
Tak for mad til Peter 
Tak for lån af sommerhus til Lis og Gert 
 
- og tak for god ro og orden 

 

 

Anne-Mette Jansen, Referent 


