
Referat fra ”De Barske” årsmøde 2014 den 10/1 2015 
På Danhostel i Ebeltoft 

 
1. Svend-Erik blev valgt til dirigent. 
2. Jens Asserbo blev valgt til referent. 
3. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
4. Referatet fra 2013 blev godkendt uden bemærkninger. Før referatet for 2014 offentliggøres på hjemmesiden, 

godkendes dette af stortrolden, som udsender det til samtlige trolde for kommentarer i 14 dagen, hvorefter 
det betragtes som godkendt, hvis der ikke er kommet indsigelser/kommentarer – ellers kører referatet en 14-
dages tur til med de relevante indsigelser/kommentarer, der nu er fremkommet. 

5. Stortroldens beretning godkendtes, denne kan ses på hjemmesiden. 
6. Regnskabet godkendtes, med et pænt overskud i 2014. 
7. Kontingentet forbliver uændret 150 kr/år, der var ikke lavet budget for 2015. 
8. 20 års jubilæet. Jubitroldeudvalget (Jan, Mette og Jens Flad) havde ikke holdt møde endnu. Mette havde 

forslag om en tur til Læsø i oktober. Udvalget blev pålagt at have et jubilæumsprogram klar til den 1/3 2015. 
Gamle trolde indbydes til jubiarrangementet. Forslag udbedes af troldene. 

9. Terminslisten 2015 blev behandlet på grundlag af udkast fra stortrolden, denne kan nu ses på hjemmesiden. 
Der efterlyses koordinator til enkelte løb. 

10. ITF 2015 styres af Svend-Erik, trolde fik pålagt diverse opgaver i denne forbindelse på grundlag af en 
detaljeret plan fra stortrolden. Banelægger ITF 2016 tilfaldt Arne evt. Næstved. 

11. Årsmødet 2015 blev planlagt til den 14/11 i Maribo med Jens A som stævneleder/banelægger mm. 
12. Troldepointoversigten blev gennemgået. Tine og Bjarne har forladt os i 2014. Reglerne blev diskuteret. For 

trolde over 70 år og æresmedlemmer var der nogen uklarhed om krav, idet det ikke er præciseret om             
”I troldens fodspor” tæller som et løb. Det blev besluttet, at det godtages i 2014, men at det fremover ikke er 
nok at have det ene point for at opretholde medlemskabet. Æresmedlem og barske Preben fortsætter 
hermed som barsk i 2015. 

13. Aspiranter i 2014 var Anne- Mette. Rasmus og Kaj forsøger sig i 2015.  
14. Stortrolden Jan blev genvalgt og kassetrolden Svend-Erik blev ligeledes genvalgt for 2015.  
15. Anne-Mette blev behørigt optaget med nogle armbøjninger og et glas ”Nielsen”, hvilket gav udslag i nogle 

grimasser, som ikke er set tidligere. 
16. Diplomer blev uddelt til: John, Arne, Svend-Erik, Jan, Rune, Leif og Anne-Mette. Desværre havde Jens Flad 

glemt diplomerne hjemme, disse kommer senere ligesom en trøje til Anne-Mette og Rune. 
17. De lilla bukser er forsvundet i en klatvask og Jens Flad havde ikke dragebukserne med, disse overdrages 

senere til stortrolden. Der var ikke begrundelser til buksemodtagere. 
18. Evt. Da klokken efterhånden var blevet 1.30 og øllet var drukket, var der ikke mange bemærkninger til 

afslutning. 
 

Med hilsen fra den meget lidt barske lilletrold fra sydhavsøerne. 


