
Referat fra Årsmøde for ”De Barske” 
Lørdag den 20. november 2021, kl. 19.54 

Stuebjerggårdsvej 3, 3220 Tisvildeleje 
 

 

Kl. 20.00 (måske før) 

 - Årsmødet med følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

Tine 

 

2) Valg af referent 

Anne-Mette 

 

3) Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 6 ang. Dispensation betyder, at vi skal lave vedtægtsændringer, derfor starter pkt. 6 med 

vedtægtsændring. 

 

4) Godkendelse af referat fra Årsmødet 2020 (afholdt 4/9-2021): Stortrolden udsendte referatet 18/9-2021 

til samtlige Barske – ingen kommentarer retur, så derfor godkendt. Kommentarer? 

Pkt. 2 vedr. I Troldens Fodspor - Regnskabet. Der var rod i regnskabet omkring 19 løbere fra 7 forskellige 

klubber (altså ikke kun fra HG).  Overskuddet var ikke kr. 2.700 men kr. 2.300. 

Herefter godkendt 

 

5) Optagelse af Aspirant(er) 

i. Helle deltog jo ikke til Årsmødet 2020, så NU skal det være. Astrid og Erik klarede Jættemilen = 

optagelse i De Barske. Begge har meldt afbud til Årsmødet, så det bliver ”næste gang”. 

  Helle klarede prøver og er hermed optaget og modtog diplom. 

 

6) Dispensation for fastholdelse af medlemskab hos De Barske (Karsten, Ebbe og Kaj) v/Stortrolden 

Ifølge reglementet kan der blive givet dispensation, hvis man er fyldt 70 eller, hvis man er æresmedlem. 

Vi kan ændre teksten, således at vi sletter ordet æresmedlem så der som pkt. 2 står:  

Årsmødet kan give dispensation til det enkelte medlem for reglerne om point og diplom, hvis Stortrolden, 

i god tid inden Årsmødet, modtager en ansøgning fra medlemmet (mail/brev). 

 

Pkt. 1 ændres således at hvis man er udnævnt til æresmedlem er man for evigt medlem af De Barske uden 

at opnå point. 
Årsmødet kan udnævne "Den Barske", som er fyldt 70 år, til æresmedlem, hvilket betyder, at "Den 
Barske" friholdes for reglen om kravene til point og diplom, ligesom æresmedlemmet fritages for 
kontingent. 
 

Jens skulle i princippet have været ude allerede i 2017, da han ikke har opnået point, ud over fra ITF, og 

de tæller jo ikke med. Jens er meget velkommen som Aspirant, når-som-helst. 

Karsten vinker vi farvel til i år, 2021, da han ikke har opnået nok point for at fastholde sin optagelse. 

Karsten er meget velkommen som Aspirant, når-som-helst. 

 

Stortrolden sender en mail til Jens og Karsten om at de efter de givne regler ikke længere er medlemmer, 

de er velkomne til at søge igen (aspiranter). 

 

Preben er æresmedlem og kan fortsætte 

 

Kaj, Ebbe, John har været sygemeldte i år, men viser, at de gerne vil være med ved at deltage på 

forskellig vis. De modtager alle dispensation 

 

 

7) Stortroldens beretning 



Stortrolden fremlagde beretning 

 

8) Regnskabets time v/ Kassetrolden 

Kassetrolden fremlagde regnskab og rundsendte mappe med diverse regnskabs-dokumenter. 

Indtægter er hovedsageligt fra I Troldens Fodspor samt kontingenter. 

Udgifter er hovedsageligt fra Årsmødet 

Kassebeholdningen er ca. 18.500 kr. 

Vi har vedtaget at æresmedlemmer med tilbagevirkende kraft ikke skal betale kontingent. Det indføres i 

vedtægterne. 

Ebbe og Karsten er blevet rykket for kontingent 2019. 

Regnskabet blev godkendt og underskrevet af Stortrolden 

 

9) Budget for kommende år + fastlæggelse af kontingent v/ Kassetrolden 

Budget for 2022 er afhængigt af I Troldens Fodspor 2022 

Kontingentet fastholdes på 150 kr. i 2022. 

 

10) Nye løbetrøjer og overtrækstrøjer v/Kassetrolden (substituerer for Jens) – DET bliver spændende!  

Løbetrøjer blev prøvet og bestilt. Svend-Erik bestiller. De Barske betaler for én trøje pr. løber, man skal 

selv betale for ekstra trøjer. 

Svend-Erik bestiller overtrækstrøjer. Dem der mangler af de nye (Barske), prøver trøjer og sender 

størrelse til Svend-Erik. Hvis nogen af de gamle vil have en ekstra trøje, skal de også sende en mail til 

Svend-Erik.  

Bestilling skal ske inden 1. december 2021. 

T-shirt kan også bestilles hos Svend-Erik – det er egenbetaling. 

 

11) Dagens løb v/Poul Henning 

Leif vandt 

Tak for fantastisk løb 

 

12) Pointgivende løb /Terminslisten for 2022 – se udkast herunder. 

Løbet på Fyn bliver ikke til noget. 

30/1 vælger vi AMOK’s løb, så løbet i Jylland giver ikke point 

For Rogaining vælger vi Finland 30-31. juli og Tjekkiet enten d. 19./20. august eller 26./27. august. 

Ultimate i Slovenien (5-dages) sætter vi på i 2023. 

Anders sætter på hjemmesiden 

 

13) Status for I Troldens Fodspor 2022 v/Tine & Anders (skovtilladelser osv.) + gennemgang af 

aktivitetsplan for ITF2022 (udleveres under mødet af Stortrolden). 

Løbet bliver Kårup Skov og Bjergene. Der er lejet en spejderhytte med mulighed for overnatning. 

Aktivitetsplanen blev gennemarbejdet. 

Hvis man melder sig til løbet, men at der bliver brug for hjælp, må man afgive sit løb for at hjælpe. 

 

14) ITF 2023 (Jan + udvalgte Barske fra OKR) 

Hvem der deltager som hjælpere fra Roskilde afklares ved Jan 

i. ITF 2024 (?) 

Arne står for ITF 2024 

 

15) Årsmødet 2022 (?) 

Anne-Mette står for årsmødet 2022  

i. Årsmødet 2023 (?) 

Susanne står for årsmødet 2023 med hjælp fra Tine og Anders 

 

16) Troldeliste, årets point og diplomer 

Astrid 9 point 1. diplom 

Erik 9 point 1. diplom 

Susanne 18 point 2. diplom 



Anders 10 point 4. diplom 

Tine, 12 point 5. diplom 

Leif, 12 point 17. diplom (i træk) 

Svend Erik 19. diplom 

 

17) Årets BARSKE – Ebbe fik æren i 2019 for sit ukuelige gå-på-mod  

i. Hvem skal have æren i 2021, kom gerne med forslag! 

   

  Årets BARSKE for 2021 bliver Susanne, som i alle de barske terminslisteløb, hun har deltaget i, har  

  kæmpet hårdt og barskt for at komme igennem - respekt!  

   

  Overvejelser om at finde noget med en vandrepokal eller diplom eller noget med navn på 

  Anders sætter navn og begrundelse på hjemmesiden 

   

18) Valg af Stortrold og Kassetrold 

 

Både Stortrold og Kassetrold er genvalgt 

 

19) Årets Bemærkelsesværdighed – kom gerne med indstillinger, men Anne-Mette har ”magten” 

Helle fik overrakt årets bemærkelsesværdighed for ekstrem oppakning af 1,8 kg for meget gel til Extrem 

Marathon (som hun aldrig fik tage hul på) 

 

20) Eventuelt 

Vi køber også en løbstrøje til Preben 

 

Facebook har vi en gruppe der hedder De Barske som er åbent for alle. Alle må gerne gå ind og like den 

side der hedder I Troldens Fodspor (og gerne kommentere og gerne dele). Når begivenheden bliver 

oprettet så like, vælg deltag, kommenter og del også denne. 

 

I forhold til løbstrøjer med korte ærmer skal vi være 5 der bestiller for at det kan lade sig gøre. Pt. er der 2 

interesserede.  

 

Opfordring til at fortælle/lave en beretning om de barske løb, vi deltager i på Facebook eller andre steder. 

Kan jo også komme på vores Barske hjemmeside. 

 

 
  


