
De Barske Årsmøde 2020 
Dato: lørdag d. 4. september 2021 

Afbud: Preben, John, Poul, Karsten og Helle 

Deltog: ALLE øvrige Barske (13 stk.) 

1. Stortroldens Beretning 

Corona- år, så der er ikke rigtig noget at berette. 

 

2. IFT2021 i Stenskoven 

Var 25-års jubilæums løb, som blev holdt anderledes end forventet pga. Corona. Løbet blev 

det første løb efter Corona-lukning, hvilket gav en helt særlig stemning fra løbere, der var 

glade for at komme tilbage. Der var 96 startende betalte løbere. Der var ikke de store 

udgifter. Vi skulle betale 1728 kr. til DOF for at have 96 deltagere. Rod med udskrift og 

regnskab for betaling af løbere fra HG, men der kom styr på det. IFT 2021 gav 2700 kr. i 

overskud. 

 

3. Kontingent for 2021 og tidligere år 

Kontingent for 2020 har de fremmøde vedtaget at sætte til 0 kr. 

Vi har aftalt at det er i orden at Svend Erik sender mail ud til alle med besked om hvem der 

mangler at betale. 

Man betaler når man bliver optaget, og derefter en gang om året, 

Jens snakker med Preben omkring manglende kontingent. 

Rune er meldt ud af Tisvilde Orienteringsklub og løber ikke mere. 

Efter årsmødet i 2021 skal alt gammel gæld betales – tak! 

 

4. Trøjer og diplomer til de i 2020 optagede aspiranter: Helle, Runa, Susanne og Jonas. Samt 

diplomer til Leif og Svend Erik 

Runa, Susanne og Jonas fik diplom nr. 1 og bestilt trøjer; Helle får sit til Årsmødet til 

november. Leif fik diplom nr. 16 og Svend Erik nr. 18. 

 

2020 bliver ikke regnet med ift. fortsat medlemskab af De Barske, både hvis man ikke har 

opnået point overhovedet eller hvis man ikke har opnået 9 point - det skal man jo mindst 

hvert 5. år. 

 

5. Nye Barske foto til vores hjemmesidegalleri 

Tine tog billeder af alle deltagende til Årsmødet 

 

6. Årsmøde 2021. Poul Henning styrer. Hvem vil stå for 2022 

Poul Henning er klar og sender indbydelse ud. Det er d. 20. november 

Jens står for Årsmødet i 2022 

 



7. IFT 2022. Anders styrer. Hvem vil stå for 2023 

Anders står for løb i Holbæk eller Næstved eller et andet sted. Han er ikke gået i gang, men 

er stadig med på tjansen. Anders må sige til hvis han har brug for hjælp. Datoen er søndag d. 

6. marts 2022  

 

Jan er banelægger med Roskilde-hjælpere i 2023.  

 

8. Evt. 

Kaj: Er der mulighed for bestilling af ekstra trøjer og t-shirt. Ja mod egen betaling. Trøjen 

bestilles med en mail til Jens. 

 

Jens: Skal vi have løbebluser af nylon og banner? Jens bestiller løbebluser, så alle 

medlemmer kan få en løbsbluse – De Barske betaler. På løbebluserne skal der stå 1995, så vi 

kan se hvornår klubben startede. 

 

Jonas: Er det en lukket klub eller kan alle være med fra alle klubber – og gør vi reklame for 

det?   Man skal være medlem af en orienteringsklub det er det eneste. Vi har snakket om at 

gøre reklame med bannere og løbebluser, men vi har endnu ikke gjort noget ved det. Vi har 

ikke noget materiale, men i forbindelse med nytårsstafetten har vi sat en folder i forruden 

på bilerne. Derudover personlige opfordringer. 

 

Anne-Mette prøver at finde på noget andet end pandebåndet til stafetten for årets 

bemærkelsesværdighed i forhold til at fjumre/være uheldig. 

 

Løbskalenderen er blevet lidt amputeret, der er Blodslitet den 16/10 og Jættemilen den 

14/11 tilbage. 

 

 

 


