
De Barske’s årsmøde 2017 d. 13. januar 2018 kl. 20.20 til sent. 
 

Deltagere: Jan, Svend-Erik, Ebbe, John, Arne, Leif, Anne-Mette og Jens 

1. valg af dirigent 

Svend-Erik 

2. valg af referent 

Anne-Mette 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4. Godkendelse af referat for 2016 

Godkendt. 

Godkendelse af procedure om at det er godkendt når der ikke kommer kommentarer ud relativt kort efter 
det er sendt ud. 

Der vil senere blive samlet op på det der skulle have været gjort. 

5. Beretning fra Stortrolden 

Jan fremlagde beretning. Beretning bliver lagt på hjemmesiden. 

Jens orienterede fra fællesmøde vedr. Vinterlang distance. Der blev drøftet en del problemer vedr. det at 
arrangere langdistancer – problemer som De Barske ikke har længere, da vi har holdt langdistance 
gennem mange år. 

Vi skal blive ved med at profilere Troldens Fodspor. 

En af klubberne, der arrangerer langdistance på Sjælland, er faldet fra. 

Vi er glade for at være med i de fællesløb og glade for at ligge som det sidste løb. Men vi har ikke fået flere 
deltagere til Troldens Fodspor på den konto. 

6. Regnskabets time 

Svend-Erik gennemgik regnskabet 

Ca. 5.700 i kassebeholdning. 

Troldens Fodspor: Vi har i 2016 og 2017 er ikke været enige med HG om det beløb vi skal have for HG, 
derfor har vi underskud. Vi har endnu ikke del af overskuddet for 2016 og 2017. 

Indtægterne fra løberne går til HG, heraf betales et beløb til DOF da løbet har været annonceret i O-
service. Herefter skal De Barske have halvdelen.  

De Barske afholder alle udgifter og har dermed underskud. 

Da Troldens Fodspor i 2017 ikke har været afholdt hos HG, mener vi ikke at HG skal have halvdelen. Der 
kan overvejes en kontrakt mellem De Barske og HG om fordelingen. 

Svend-Erik har skrevet en klage til HG’s bestyrelse. 

Vi afventer svar fra HG’s bestyrelse og hvordan regnskabet går for Troldens Fodspor 2018. Er der fortsat 
uenighed indkalder vi til ekstraordinært møde om, hvordan vi håndterer Troldens Fodspor 2019 

De Barske er oprindeligt udsprunget fra HG. Der står i vedtægterne, at vi er en del af HG. Vi er ikke vores 
egen klub i forhold til DOF. 

 



De Barskes konto rykkes fra Møn’s bank til Arbejdernes landsbank, hvor Svend-Erik i forvejen har bank. 
Der oprettes en konto, som er tilegnet De Barske. Fra 2019 kan vi bruge vores egen konto. 

Den nye konto er:  

Danske Bank 

Regn.nr.  :  3186 

Konto nr.:  4230148163 

Kontonummeret vil blive skrevet på hjemmesiden. 

Der er udestående hos nogle af medlemmerne. Svend-Erik udsender snarest mail til alle De Barske med 
den enkeltes økonomiske udestående. 

Svend-Erik fremsender regnskabet. Der bliver givet en frist på 14 dage til kommentarer af regnskabet. Hvis 
der ikke er protester er regnskabet godkendt. 

7. trøjer og t-shirt / tilskud.  

Svend-Erik sender mail ud om behov for trøjer og t-shirt. 

Der er søgt hos breddeudvalget i Nordkredsen (Lars Ole Kopp) vedr. PR for De Barske.  Der er kommet 
svar om at ansøgningen er modtaget.  

Jens snakker med Lars Ole om hvordan vi kommer videre med ansøgningen. Evt. skal den genereres igen. 
* John og Jan havde en kort snak med Lars Ole på stævnepladsen søndag (mens vi ventede på Jens) og 
Lars Ole anbefalede, at ansøgningen blev genfremsendt igen EFTER det nye udvalg var blevet nedsat på 
DOF´s repræsentantskabsmøde og kommet på plads (marts ’18). Skal sendes til DOF´s Breddeudvalg 

 

8. Kontingent 

Vi har tidligere besluttet at vi havde for mange penge liggende, så vi godt kunne bruge af formuen.  

Tilmeldingsgebyret for Troldens Fodspor er steget i 2018 til 150 kr. for de lange baner, inklusiv mad. Det er 
noget dyrere end øvrige langdistanceløb, så vi skal ikke hæve prisen yderligere. 

Kontingent på 150 kr. fastholdes – bedes indbetalt på ovenstående regn./konto snarest! 

 

8. Dagens løb 

Find-vej poster i Siim Skov. Træningsløb med god kupering. Der var en god time til at finde poster. 

Fin måde at lave et hurtigt løb. 

Tak for et godt arrangement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Terminslisten 2018 

 

Dato Løb Point Bemærkning/koordinator 

14/1 Vinterlangdistance 2 Silkeborg Sønderskov 

28/1 Vinterlangdistance 1 Amager 

11/2 Vinterlangdistance 2 Nørager 

18/2 Vinterlangdistance 2 Stråsø Øst > Poul Henning 

25/2 Vinterlangdistance 1  Sjælland 

4/3 I Troldens Fodspor 1 (2) (Jens/Sv.-Erik/Jan/Alle) 

22/4 DM Ultralang 2 Jægerspris Skov 

26-27/5 eXtreme Marathon 4 Silkeborg 

17/6 Klitløbet 4 Jylland > Poul Henning 

21/7 VM-Rogaining 4 Letland 

18/8 50/25km  4 Jylland 

20/10 Blodslitet 2 Norge 

11/11 Jættemilen 1 Gribskov Mårum 

17/11 Årsmøde 0 Køge > Karsten 

  

  

Langdistanceløbet i Karup den 28/1 er taget ud og erstattet med løbet på Amager. 

2 milen i Sverige tages ud af listen, da løbet ikke er der længere. 

Arctic Midnight kommer ikke på listen. Det er for dyrt til, at der er interesse for det. 

Adventure race 2/6 på Møns Klint kommer ikke på listen, da det ikke er relateret til orienteringsløb.  

 

Jan skriver til Karsten at han står for årsmødet i 2018 og til Kaj at han står for årsmødet i 2019  

 

10. status på Troldens fodspor 2018 

Skovfogeden har givet skovtilladelse til de enkelte områder, mangler at give tilladelse til de endelige 
postplaceringer. 

Aktivitetsplanen blev gennemgået og sendes ud med referatet. 

 

 

 

 



11. Troldens fodspor 2019 i Tisvilde Hegn 

Leif og Poul Henning 

Klubhuset er booket. 

 

Troldens fodspor 2020 – Ebbe undersøger med skovtilladelse til omkring Troldens Fodspor.  

 

Troldens fodspor 2021 – Svend-Erik 

  

12. Årsmøde 2018 og 2019 

2018 - Karsten arrangerer. Vi takker. 

2019 – Kaj arrangerer. Vi takker. 

 

13.  Troldelisten – årets point 

Blev gennemgået under Stortroldens beretning 

 

14.  Ingen aspiranter i 2017 

Med baggrund i e-mail fra Kaj blev der drøftet rekruttering af nye medlemmer og fastholdes af nuværende 
medlemmer. 

Rekruttering af nye medlemmer tror vi sker via direkte kontakt til potentielle medlemmer. Vi er alle 
forpligtiget til at forsøge at skaffe nye medlemmer. 

Der blev aftalt at der ved årsmøderne bliver indført et punkt hvor æresmedlemmer bliver hædret og evt. nye 
bliver udpeget. 

Der er evt. brug for en definition af hvornår man kan blive æresmedlem. 

 

15. Valg af stortrold og kassetrold 

Jan og Svend-Erik fortsætter – vi takker. 

16. Udstedelse af diplomer 

2017-diplomer: 

 Svend-Erik fik diplom nr. 15 
 Leif fik diplom nr. 13 
 Kaj fik diplom nr. 6 
 Poul Henning fik diplom nr. 2 

Svend-Erik, Leif og Anne-Mette fik udleveret manglende diplomer fra tidligere år. 

 

 

 

 

 



17. Svedbåndsaspiranter 

Svedbåndet blev sidste år glemt i sommerhuset, hvorefter det har ligget hos Anne-Mette. Jens Flad skulle 
have haft. 

Forslag til svedbåndsrespiranter: 

Jens for ikke at have det i 2016 

Dem der ikke deltog i årsmødet, for ikke at deltage 

Anne-Mette for at have glemt svedbåndet i et år. 

Anne-Mette ”vandt” svedbåndet. 

Husk det ikke må vaskes. 

  

18. Evt. 

Jens medbringer en hilsen fra De Barske til Preben med billeder fra dagen. Jens spørger desuden om at 
han vil med til præmie-overrækkelse ved Troldens Fodspor, hvis vi arrangerer transport tur-retur. 

 

   

 


