
Referat fra årsmødet den 19/11 2011 i Roskilde. 
 

1. Tine påtog sig hvervet som dirigent, og Jens A blev valgt som referent. 
2. Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger 
3. Referatet 2010 blev godkendt. 
4. I Stortroldens beretning omtalte troldenes færden i det forløbne år. 2 trolde bliver aspiranter i det 

nye år, da de ikke havde optjent point, og ingen aspiranter blev optaget. Der var ros til 
arrangementet ” I troldens fodspor 2011”. Stortroldens beretning kan ses under ”Årsmøde 2011” 

5. Kassetrolden viste et pænt regnskab med et lille overskud, 3 trolde havde ikke betalt kontingentet 
for 2010.  

6. Budget for 2012 var ikke lavet. Kontingentet for 2012 forbliver uændret 150 kr/år. 
Der var interesse for et jubilæumsarrangement, og der blev nedsat et udvalg bestående af 
Stortrolden, Jens F og Mette. 20 års jubilæet er i 2015. 

7. Stortrolden havde udarbejdet et forslag til terminsliste for 2012, Leif forslog tilføjelse af Silkeborgs 
2 timers Rogaining ( 2 point for 40%/50% af vindertid), og der blev udpeget løbskoordinatorer.  
Jens F foreslog at listen bliver udarbejdes af 2 trolde, så man ikke får den megen diskussion under 
mødet, hvilket blev taget til efterretning, dog uden vedtagelse.  
Terminslisten 2012 kan ses under ”kalender 2012”.  
FIF (Line) har tidligere henvendt sig for evt. at få vore løb på deres terminsliste. Vi vil acceptere 
dette, men har endnu ikke fået tilbagemelding.   

8.  ITF 2012 er henlagt til Roskilde og omegn og ITF 2013 bliver i Næstved med Mette og Tine som 
ansvarlige. 

9. Troldelisten viser 18 trolde i 2011. Vi har mistet 2 trolde, som er aspiranter i 2012.  
10. Der var genvalg til Stortrold Jan og kassetrold Svend-Erik. 
11. Dagen løb var på glimrende vis kreeret af John, Lars og Jan på diverse gamle målebordsblade og O-

kort med udraderinger, dertil vikingespørgsmål undervejs  
Svend Erik blev vinder efter et kompliceret beregningsprogram, han havde som den eneste alle 
poster. Der deltog 13 trolde. 

12. 7 trolde modtog diplom. Årets point kan ses under ”Rangliste”. 
13. Dragebukserne tilfaldt Jens F, som også har de lilla bukser, disse skal bæres ved årsmødeløbet.  

Jens havde glemt bukser og beholder dem til årsmødet 2012. 
14. Under evt. var der forslag om, at vi skal på Facebook, hvilket ikke havde den store interesse blandt 

troldene. 
 
Dirigent Tine sørgede for at mødet sluttede inden midnat, hvorefter nogle trolde kørte hjem og 
andre overnattede i Roskilde ok´s klubhus. 

 


