
Referat – Ekstraordinær generalforsamling 24. oktober 2015 
Til stede er:  
Tobias Bang – formand for DARU 
Lars Bukkehave – bestyrelsesmedlem og næstformand. Tilknyttet USG.  
Anna Movin – bestyrelsesmedlem og løbsleder i SOK.  
Jonas Borsøe – bestyrelsesmedlem og løbsleder i GIV Adventure Race 
Klaus Mygind – formand for CAS og Eagle Adventure Race 
Søren Søborg – Oure 
John Fatum – medlem af CAS 
Michael Have – Delta Adventure 
Casper Iversen – GIV Adventure Race 
Klaus Jessen – Formand for Århus Adventure 
Flemming – Thy – til lands, til vands og i luften 
Thomas Guldmann – Delta Adventure 
Mogens - Delta Adventure 
Kim Iversen – AR Als og Pulled Pork 
Jesper – AR Als og Pulled Pork 
Lasse Holch – Aarhus Adventure og suppleant i bestyrelsen i DARU 
 
 
10:10 Ekstraordinær Generalforsamling  

 Valg af dirigent og referent.  
Michael Have er valgt til dirigent, Jonas Borsøe er referent.  
 
 

 Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigede.  
Da vi skal have lavet vedtægtsændringer for unionen skal 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på 
mødet, hvilket vi er i dag.  
 
 

 Forslag om vedtægtsændringer  
I vedtægtsændringerne foreslås det at vi ændrer vores adresse til Oure og flytter vores regnskabsår, så vi i 
efteråret kan afholde en hel weekend, hvor vi både har løbsledermøde, generalforsamling, 
foreningsledermøde, osv. Vi skal nu indberette medlemstal pr. 30/9 i stedet for 31/12, hvilket skal gøres 
indenfor 5 dage, altså 5/10. Der bliver derfor lidt pres på kasseren, da regnskabet skal være klar til 
generalforsamlingen. I vedtægterne ændres navnet også til ”Generalforsamling” i stedet for årsmøde. Alle 
stemmer for de nye vedtægter, og de træder derved i kraft fra dags dato.  
 
Der er to menige bestyrelsesmedlemmer på valg og så er der en ledig plads i bestyrelsen, da Torp er trådt 
ud. Lars og Anna er på valg for en toårig periode.  
 
 
Såfremt vedtægtsændringerne bliver vedtaget fortsætter vi med generalforsamling:  

 Bestyrelsen aflægger sin beretning.  
Hvad er gået godt i år? 
- Vi har fået flere nye medlemmer i bestyrelsen og vi har derfor brugt lidt tid på at få kørt de nye ind i 
arbejdsgangen i unionen. Derudover har vi arbejdet med vedtægtsændringerne med Michael Have som 
hovedarkitekt – mange tak for det!  



- Vi har arbejder på vores nyhedsbreve, så man bedre kan følge med i hvad der foregår i unionen og i dansk 
adventure race.  
- Der bliver i efteråret afholdt et trænerkursus i Aarhus Adventure, som er udsolgt med 30 deltagere. Det vil 
vi gerne arbejde videre med og sætte mere i system, så der kommer flere kurser.  
- I 2017 er der Landsstævne i Aalborg, hvor 3500 efterskoleelever får tilbud om at køre et adventure race, 
som DARU bliver en del af. Det bliver også for de øvrige deltagere ved Landsstævnet, så vi kan komme langt 
omkring og få masser af god markedsføring for sporten og vores races.  
- Der er nu lavet medaljer til DM og vi arbejder på at få lavet en vandrepokal. Tak for nogle flotte 
danmarksmesterskaber på Als og i Videbæk!  
- Vi arbejder desuden på at få et Euroseries løb til Danmark, hvilket er et længere projekt. 
 
Hvad er så gået mindre godt i år?  
- Hjemmesiden er der ikke helt styr på endnu. Tilmeldingssystemet kører fornuftigt, men siderne med info, 
regler, osv. halter en del. Det har vi fokus på og arbejder på en langtidsholdbar løsning.  
- Dommere til løbene. Vi har fokus på at få organiseret vores dommere og banekonsulenter til alle løb i 
DARU cuppen, hvilket vi snakker mere om på løbsledermødet. Det er tanken at nedsætte et udvalg af 
dommere, som internt dækker de forskellige løb.  
 
Hvad vil vi med sporten?  
- Vi vil støtte vores races, så vi også fremadrettet kan få lavet så gode løb som muligt. 
- Vi vil hjælpe foreningerne rundt omkring i landet, så vi kan få flere aktive udøvere, og få flere udøvere, 
som deltager i flere løb om året. Der er i øvrigt startet en adventure forening i Aalborg, som 7 
idrætsstuderende står bag, hvilket er rigtig positivt.  
- DARU skal være et samlende organ, hvor vi har en fælles målsætning og som det er sjovt at være en del 
af.  
- Vi skal have et stærkere ansigt udadtil, så folk opdager hvor fedt det er at køre AR! 
- Mere smidig administration, så arbejdet i unionen kører nemmere og ikke er helt så personafhængigt.  
- Slutteligt en kæmpe tak til Michael Have med udarbejdelse af vedtægterne, John Fatum som stort arbejde 
som kasserer, Guldmann som CUP-administrator, Klaus Mygind som hjælper med tilmeldingssystemet, 
Mads Juul med hjemmesiden, Simon Gregersen med Facebook og alle løbsledere, dommere, konsulenter, 
osv., som arbejder flot med sporten.   
 
  

 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
John fremlægger regnskabet, som er vedlagt dette dokument. Vi har ca. 970 deltagere ved årets løb.  
Regnskabet er godkendt med et overskud på ca. 58.000 og ca.  112.000 i egenkapital.  
 
 

 Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
Tobias fremlægger budgetforslaget for 2015/2016. Indtægterne er baseret på det seneste års indtægter, 
som kan ses i regnskabet. Budgettet vedlægges ligeledes dette dokument.  
Værd at bemærke:  
- Der afsættes flere penge til dommere og banekonsulenter. 
- Markedsføring generelt får tilført 15.000 kroner, som ligger ud over udgifter til facebook, hjemmeside og 
magasin. Markedsføringen kræver kræfter fra de frivillige i unionen, hvilket er den største udfordring her.  
- Kursuspulje på 10.000, som kan søges af løbsledere eller foreninger. Det kan være til markedsføring, 
foreningsudvikling, trænerkursus, og lignende. Søg endelig disse penge, da vi er meget interesserede i at få 
udbredt kendskabet til disse ting rundt omkring i foreningerne og i løbene.  



- Brugerundersøgelse, som Tobias udfører for DGI. Her er tanken at få undersøgt hvad det er folk får ud af 
at køre races osv. Pengene går til lidt præmier til deltagerne i undersøgelsen.  
- Medaljer og pokaler til både junior og senior vinderne, samt en pokal til seniorvinderne. 
- 5000 er sat af til uforudsete udgifter.   
- Vi har en stor egenkapital i unionen, og det har vi prioriteret fordi vi gerne vil have en solid ballast til bl.a. 
fremtidige fondsansøgninger.  
 
Spørgsmål og kommentarer: 
- Dommerudgiften på 8000,- er umiddelbart lavt, hvilket kan gøre det svært at finde dommere.  
- Hvad er det man giver i cup-gebyr? 3000,- for en distance, 5000,- for 2 distancer. Junior og fighter er 
gratis.  
- Hvordan kan man ud af budgettet se, at DARU vil arbejde for at udvikle sporten? Kursuspuljen og  
brugerundersøgelsen er eksempler herpå.  
- Bliver udviklingen hæmmet af at vi ”altid” er de samme personer omkring bordet? Skal vi hyre en ekstern 
konsulent til at få gjort nogle andre og nye tanker? DGI har dygtige folk til rådighed.  
- Skal vi have et fælles GPS-tracking-system i unionen, som alle løbene kan få glæde af?  
- Men hvad er udvikling af sporten? Vil vi have flere deltagere, flere der kører flere løb, nye folk i sporten, 
nye discipliner, eller hvad tænker vi? Standardreglerne er et eksempel på udviklingen i sporten, så vi skal 
tænke i hvad næste skridt er?  
 
OBS.:  
- Bestyrelsen er pålagt at skulle arbejde videre med visionerne for unionen, hvilket der allerede er lagt 
planer om. Spørgsmålet er hvorvidt det kun er for bestyrelsen eller om det skal være en åben proces.   
 
Budgettet er vedtaget.  
 
 

 Fastsættelse af medlemskontingent.  
Kontingenterne ligger som de hidtil har gjort: 
100,- for personlig licens 
50,- for foreningslicens 
25,- for skolelicens (U18, gymnasier og højskoler) 
Bestyrelsen er pålagt at skulle dokumentere hvilke foreninger der har hvilken aftale mht. 
foreningsmedlemmer. Fx har SOK en særlig ordning, da det er en flerstrenget forening, hvor det ikke giver 
mening at fx o-løberne er medlem af DARU, da de ikke er aktive racere. Foreningerne er så forskelligt 
organiserede, at vi bliver nødt til at lade foreningerne indberette hvilke af deres medlemmer, som er aktive 
i DARU regi.  
Systemet omkring licensbetalingen skal gøres bedre og mere effektivt, så vi undgår fejl og misforståelser i 
licenssystemet.  
En udfordring er at man indmelder medlemmer løbende, men betaler kun 1 gang om året.  
Hvis en forening har brug for hjælp til vedtægter og har DGI flere konsulenter til rådighed.  
 
Det er besluttet at foreninger skal indberette alle medlemmer der betragtes som adventureracere, også 
selvom de ikke deltager i løb. Ved flerstrengede foreninger er det altså kun adventurerace-afdelingen der 
meldes in i DARU. Foreningerne er meget forskelligt organiseret, men bestyrelsen har fuld tillid til at 
foreningerne indberetter således at alle adventuerracere bliver medlem af DARU. 
På grund af de nye vedtægtsændringer vil man fremadrettet indberette medlemmer til DARU d. 30 sep., 
men da vedtægterne ikke var trådt i kræft på dette tidspunkt i år, vil der ikke blive lavet yderligere 



medlemsindberetninger i år. Det betyder at foreningsmedlemstallet i unionen ikke er retvisende i forhold til 
det der er ude i foreninger i år, men det vil det være i fremtiden jvf. de nye vedtægter. 
Medlemsindberetninger fungerer fremadrettet for den kommende sæson, så foreningerne kan bruge deres 
indberettede medlemslicenser i DARU-løb for det kommende år.  
 
 

 Behandling af indkomne forslag.  
 Ingen indkomne forslag. 

 
 

 Valg af formand, jf. § 4, stk. 13.  
 Tobias er på valg som formand (ønsker genvalg) - genvalgt 

 
 

 Valg af menige medlemmer til hovedbestyrelsen, jf. § 4, stk. 13.  
2 personer vælges til 2-årsperiode 

 Lars er på valg (Ønsker genvalg) - genvalgt 
 Anna er på valg (Ønsker genvalg) - genvalgt 

1 person vælges til 1-års periode. Da Torp har trukket sig skal vi have valgt en person, som 
kan træde ind i bestyrelsen for en 1-årig periode.  

 Simon Gregersen har givet tilsagn, og er valgt ind på en 1-årig periode. Tillykke til 
ham!  

 
 

 Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen. 
 Gry ønsker genvalg – er valgt som 1. suppleant  
 Sessel er genvalgt som 2. suppleant.  

 
 

 Valg af godkendt revisor, jf. § 7, stk. 3.  
Lene er revisor i år – hun er efter eget ønske genvalgt. Lene er fra www.bogholder.dk.  

 
 

 Eventuelt  
Nyhedsbrevet: Hvor ofte kommer nyhedsbrevet ud og hvad er indholdet i dem?  

- Tidligere var det en massemail med en vedhæftet pdf-fil. Det er dog ikke nødvendigvis alle der får 
de mails, så derfor bruger vi nu et nyt system. Vi bruger nu MailChamp til at sende nyhedsbrevene 
ud, så det skulle blive mere smidigt og med flere modtagere.  

- Forslag: DARU cup løbene skal profileres mere i disse nyhedsbreve, da der er mange modtagere af 
disse og det vil være god reklame. Der var en udfordring med at Eagle ikke blev nævnt, men det 
spanske etapeløb blev – forklaring og afklaring omkring det. Bestyrelsen er meget enig i at løbene 
skal have en væsentlig del i nyhedsbrevene.  

Licenssystemet: Tilmelding til Kong Vinter. Foreningslicensen fornyes til alle foreningsmedlemmerne, mens 
holdlicensen kører videre.  
 
 

 
 



DARU’s Vision: Hvad er de overordnede mål, hvad fokuserer vi på? 
Klaus Jessen: Stabilitet i systemet, så datoerne er de samme, så vi indberetter medlemmer samme tid hvert 
år osv.  
 
Der har været et møde med DIF og DOF, hvor det blev diskuteret hvad de kan gøre for DARU og hvad vi kan 
gøre for dem. Der er interesse for et samarbejde, men tiden er ikke umiddelbart til det. Vi skal også passe 
på at vi ikke bliver glemt i et stort forbund. Vi skal stå stærkt med medlemstal og have et godt økonomisk 
fundament så vi kan indgå i et samarbejde med DIF og DOF. Det er ikke her vi skal bruge vores kræfter i 
første omgang, da vi satser på et tæt samarbejde med DGI i stedet for. Her bliver vores interesser 
varetaget. Vi er pt. Ikke store nok til at blive et selvstændigt forbund under DIF, så vores mulighed er at 
blive en aktivitet under DOF (Orienteringsforbundet), hvilket vi ikke i første omgang er interesserede i.  
 
Det store frafald af efterskole og højskoleelever, som bliver introduceret til sporten, men ikke vender 
tilbage til adventure racing efter deres ophold. Det kunne være her man skal sætte ind og prioritere 
fastholdelse.  
 
Skal vi kun fremhæve og reklamere for Cup-løbene? Der foregår meget rundt omkring i landet på adventure 
race området, og de små, uafhængige løb har ikke nogen platform at reklamere på.  
 
Breddefokus! 
 
Løbskalender. Fælleskalender, hvor ikke kun cup-løbene er med, men også de løbs, som ikke er med i 
cuppen.  
Risikerer vi at sprede de samme 1000 udøvere ud på 20 løb i stedet for de 10-12 vi har nu? Eller skal vi satse 
på at vi får flere udøvere af at lave flere løb? 
Og er det fair at nogle løb er med i cuppen og betaler for reklamen og andre små løb, som ikke skal betale, 
men står i den samme kalender?  
 
CUPPEN – fungerer den som vi ønskede den? Er der nok der kører efter den samlede Cup?  
 
Fokus på at få udbredt sporten – måske ekstern hjælp til det, så vi ikke bliver ved med at tale racer til racer.  
 
Naturens Robin Hood! Adventure Race er en sport der foregår i naturen og hvor udøverne passer på 
naturen. Det skal der fokus på, så vi ikke møder modstand mod tilladelser fordi naturstyrelsen tror vi 
ødelægger naturen.  
 
Skal vi lade Fighter i højere grad være en opstartsdistance hvor folk snuser til sporten og så derfra søger 
mod challenge og master løbene.  
 

 
  


