
Referat fra årsmødet den 17/11 2012 i Herlufsholm. 
 

1. Tine påtog sig hvervet som dirigent, og Jens A blev valgt som referent. 
2. Dagsordenen godkendtes. Senere blev punkt 16 tilføjet nemlig ”Årsmøde 2013”. 
3. Referatet fra årsmødet 2011 blev godkendt. 
4. I Stortroldens beretning omtaltes troldenes færden i det forløbne år.  

Stortroldens beretning kan ses under  ”Årsmøde 2012” 
5. Kassetrolden viste et pænt regnskab med et lille overskud.  
6. Budgettet for 2013 var ikke lavet. Kontingentet for 2013 forbliver uændret 150 kr./år. 

Der var interesse for et 20 års jubilæumsarrangement i 2015. 
7. Jubilæumsudvalget (Stortrolden, Mette og Jens Flad) fremlægger en plan for jubilæets indhold 

ved årsmødet 2013. 
8. Stortrolden havde udarbejdet et forslag til terminsliste for 2013, der blev vedtaget næsten 

uændret. Der gives dog fremover 2 point for 2-mila, og der blev udpeget løbsansvarlige. 
Terminslisten 2013 kan ses under ”kalender 2013”.  

9. ITF 2013 ved Rune og Leif er på skinner, skovtilladelsen er på plads i Grib skov nord. Vi skal undgå 
udgifter til madlavning. Lene lægger indbydelse mm på O-service (Stortrolden spørger hende). 
ITF 2014. Eva og Anders er banetrolde og Stortrolden søger skovtilladelse til Hvalsø skovene. 

10. Troldelisten har 15 trolde i 2012. 2 aspiranter (Ebbe og Anders) blev optaget ved årsmødet, men 
en enkelt trold (Lars) er aspiranter i 2013.  

11. Der var genvalg til Stortrold Jan og kassetrold Svend-Erik. 
12. Årsmødeløbet var på glimrende vis kreeret af Preben og Jens Flad på et gammelt kort over 

Næstved by og et spejlvendt kort over Fruens plantage. 
Dagen startede med en kulturel rundvisning på Herlufsholm kostskole og kirke. 
Bjarne blev vinder af dagens løb tæt fulgt af Arne. Der deltog 11 trolde. 

13. 2 aspiranter blev optaget (Anders og Ebbe). 
14. 11 trolde og 2 aspiranttrolde modtog diplom. Årets point kan ses under ”Rangliste”. 
15. Dragebukserne tilfaldt igen Jens Flad, som havde glemt bukserne hjemme og han beholder dem 

til årsmødet 2013. Jens Flad blev efter en grundig argumentation af Eva og Mette tildelt en 
tylnederdel og tilhørende hjemmestrikkede strømper, som også skal bæres ved årsmødet. 

16. Årsmødet 2013, blev henlagt til Sorø, hvor Mette og Arne vil tilrettelægge dette. 
17. Under evt. var der forslag om at invitere forhenværende barske til årsmødeløbet.  

Årsmødeløbet skal ikke på nogen terminsliste. 
Barskeløbetrøje blev foreslået.  Jens Flad og Preben med assistance af Eva og Mette undersøger 
sagen. 

 
Den barske dirigent Tine sørgede for at mødet sluttede kl. 23.30, hvorefter nogle trolde kørte 
hjem og andre gik i byen. 

 
Med tak til arrangørerne for en barsk og udfordrende dag og aften, hvor vi fik et kulturelt spark, 
et godt løb, en tur i bassinet, god mad og en god snak om vore bedrifter.  

 
Refereret af den barske Lollik 


