
De Barske’s Årsmøde 2018 d. 17. november 2018 kl. 20.20 til sent. 

Deltagere: Anders, Jan, Sven Erik, Karsten, Arne, Leif, Kaj, Poul-Henning og Anne-Mette 
 
1. valg af dirigent 
Arne 
 
2. valg af referent 
Anne-Mette 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt, men med tilføjelse af at ansøgning til DOF/Breddeudvalget tages under punkt 8 
og tilføje et nyt punkt 19 om 25 års-jubilæum i 2020. Evt. bliver så punkt 20. 
 
4. Dispensation for fastholdelse af medlemskab hos De Barske v/ Stortrolden 
Anders skulle egentlig have haft 9 point i år, men har ikke opnået det. 
Jens skulle have gennemført ét løb. Har forsøgt sig med Blotslitet, men kom ikke igennem.  
Stortrolden indstiller at Anders og Jens får dispensation, da vi ikke kan undvære 
medlemmer. 
Det er besluttet, at Anders kan fortsætte med lovning på at opnå 9 point til næste år og 
Jens kan fortsætte ved at gennemføre 2 løb til næste år. 
Drøftelse af optagelsesreglerne ”når man er fyldt 70 år kan man nøjes med 1 løb om året” 
samt ”når man har 10 diplomer kan man nøjes med 1 løb” i forhold til om det skal ændres 
så det er årsmødet, der vurderer om den enkelte kan få dispensation. Jan og Svend-Erik 
formulerer en ændring til optagelsesreglen. 
 
5. Godkendelse af referat for 2017 
Referat blev sendt ud efter årsmødet, hvorefter der var 14 dage frist for kommentering/rettelser. Det 
endelige referat blev lagt på hjemmesiden. 

 
6. Beretning fra Stortrolden 
Jan fremlagde beretning. Beretning bliver lagt på hjemmesiden. 
Der har været fællesmøde i Vinterlangdistanceløb – ”foreningen”. Der mangler pt. 2 klubber 
i ”foreningen”. I Troldens Fodspor bliver igen det sidste løb. 
 
7. Regnskabets time 
Svend-Erik gennemgik regnskabet 
2 hovedindtægtskilder: Troldens Fodspor og kontingenter. 
Udgifter: årsmødet 
Der er 7.517,64 kr. i kassebeholdning. 
Mangler pt. omkring 1200 kr. fra HG for Troldens Fodspor 2018. 
Skyldigt kontingent er ikke indregnet. 
Kassetrolden er meget tilfreds. 
Regnskabet blev godkendt. 
Svend-Erik sender en oversigt ud for skyldige beløb fra medlemmerne. 
Status for løbstrøjer. Svend-Erik sender en mail ud om bestilling af T-shirt. 
Ansøgning til DOF/breddeudvalget om tilskud til en rigtig løbetrøje, banner m.v. Svend-Erik 
sender revideret ansøgning ud til os alle, som vi skal komme med input til. 
 
 



8. Budget for det kommende år + fastlæggelse af kontingent v/Kassetrolden 
Budgettet ser godt ud for 2019. Der mangler lidt indbetalinger, men vi har penge nok til at 
bibeholde kontingentet.  
Ved næste årsmøde skal vi forholde os til om vi har penge nok til at fejre 25-års jubilæum i 
2020, Ved 20-års jubilæet brugte vi omkring 6000 kr. på en tur til os selv. 
Kontingent på 150 kr. fastholdes. 
 
9. Dagens løb v/ Karsten 
Kaj vandt dagens udfordringer, som bestod af forskellige discipliner inden for både løb, tid, 
afstand, grader og kasteteknik. 
Tak for et godt arrangement. 
 
10. Pointgivende løb / Terminslisten 2019 
20/1 Vinterlang – Hvidbjerg/Stenbjerg Plantage 2 point 
27/1 Vinterlang – Amager 1 point 
3/2 Vinterlang - Løvenholm - 2 point 
17/2 Vinterlang – Hoverdal Nord og Syd - 2 point.  
24/2 Vinterlang – Sjælland – 1 point 
3/3 Troldens fodspor – Tisvilde Hegn - 1 (2) point.  
7/4 DM Ultralang – Frederikshåb Plantage - 2 point 
19/5 Wild West – 4 point 
25-26/5 NXM – Silkeborg - 4 point 
27-28/7 Rogaining, Spanien – 4 point. 
17/8 50/25 km – Jylland – 4 point 
19/10 Blotslitet – Norge - 2 point 
20/10 Vilseløbet – Sverige – 2 point 
10/11 Jættemilen -1 point 
16/11 Årsmøde – Kaj 
 
Anders forbereder en beretning fra Slovenien til næste Årsmøde, hvor vi vurderer om løbet 
kommer på Terminslisten. 
 
Nyt løb – Vilseløbet i Sydsverige i oktober – 2 point. 
 
Kommentar fra Stortrolden efter årsmødet 
– i år blev Vilseløbet afviklet den 21.10. = dagen efter Blotslitet. Endnu er det ikke kommet 
på Eventor for 2019, men mon ikke det bliver same-same. 
 
11. status på Troldens Fodspor 2019  
Skovfogeden har givet skovtilladelse til de enkelte områder, klubhuset er booket og 
invitationen er næsten færdig. 
Aktivitetsplanen blev gennemgået og sendes ud med referatet. 
 
12. Troldens Fodspor 2020 + 2021 
Troldens Fodspor 2020 – Ebbe har skrevet en foreløbig plan, det bliver ved Antvorskov 
Kaserne d. 1. marts med stævneplads på kasernen. De 2 korteste baner skal være på 
almindelige o-kort. Der er indhentet skovtilladelser. Der er rigtig godt styr på det allerede 
nu. Arne udnævnes til hjælper, så der altid er 2 arrangører. 
Troldens Fodspor 2021 (25. gangs jubilæum) – Sven Erik har gjort sig en masse tanker. 
Troldens Fodspor 2022 - Anders 



13. Årsmøde 2019 og 2020 
2019 – Kaj arrangerer. 
2020 – John arrangerer. 
 
14.  Troldelisten – årets point 
Blev gennemgået under Stortroldens beretning. 
2018-diplomer: 
Sven Erik fik diplom nr. 16 
Leif fik diplom nr. 14 
Arne fik diplom nr. 12 (men der stod 11 på diplomet – nyt udstedes) 
John fik diplom nr.8 
Kaj fik diplom nr. 7 
Jan fik diplom nr. 7 
Ebbe fik diplom nr. 7 
Poul Henning fik diplom nr. 3 
 
15.  Ingen aspiranter i 2018 
Vi er fortsat alle forpligtiget til at forsøge at skaffe nye medlemmer. 
 
16. Valg af stortrold og kassetrold 
Jan og Svend-Erik fortsætter – vi takker. 
 
17. Udstedelse af diplomer 
Skete under punkt 14 
 
18. Svedbåndsaspiranter 
Forslag til svedbånds-aspiranter: 
Poul Henning for at glemme at sin Barske Trøje til årsmødet. 
Anders for ikke at opnå 9 point i år og glemme sin Barske Trøje 
Anders fik lov at modtage svedbåndet, Bemærk, at det ikke må vaskes. 
Det er Anders opgave at finde en modtager til næste år. 
 
19. 25- års jubilæum i 2020 
Brainstorm: 
Invitere tidligere medlemmer. 
Aktivitet og mad. 
Holde det samtidig med Årsmødet? 
I området omkring Herlufsholm, da det er det De Barske er startet. 
Bil, cykel, løb…… 
Jubilæumsskrift 
Flere gode idéer efterlyses 
Svend-Erik prøver at koble 25 års-jubilæet ind i ansøgningen til DOF/Breddeudvalget. 
 
20. Evt. 
Svend-Erik foreslår, at vi fremover skal have et punkt på dagsordenen om at udnævne 
årets barske. 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Stortrolden takkede for et godt møde og opfordrede alle til kigge godt efter mulige 
potentielle aspiranter. 


