
Referat af den ordinære generalforsamling for
Dansk Adventure Race Union

Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle
11. november 2017

Fremmødte

• Tobias Bang, Formand DARU

• Troels Otte Andersen, DARU + CAS + Aarhus Adventure

• Anna Movin, DARU + SOK Multisport

• Simon Gregersen, DARU + Thy

• Lasse Holch, Aarhus Adventure

• Laura Lambæk, Aarhus Adventure

• Klaus Jessen, Aarhus Adventure

• John Fatum, CAS

• Klaus Mygind, CAS

• Søren Spang Hansen, AR Als

• Johan Thorup, Ry

• Niels Witting, SOK Multisport

• Thomas Guldmann, Delta AR

Den 11. november 2017 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen Dansk Adventure Race
Union. I henhold til indkaldelsen blev den følgende dagsorden behandlet.
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1 Valg af dirigent og referent

Til dirigent valgtes Klaus Jessen og som referent Simon Gregersen.

2 Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigede

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Med foreningsrepræsentanter var 145 ud
af 208 gældende foreningsstemmer tilstede. Foreningerne Lillebælt Adventure Team, WATEAM og
NOSK var ikke repræsenteret.

3 Bestyrelsen aflægger sin beretning

Tobias Bang fremlagde bestyrelsens beretning jf. bilag 1. Ingen yderligere kommentarer forel̊a.

4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Troels Otte Andersen fremlagde årsrapporten jf. bilag 2.

Til regnskabet blev følgende kommentarer knyttet:

• Sportslige udviklingstiltag dækker over trænerkursus og Condes-licens

• I tr̊ad med formandens beretning har der i årets løb være en øget markedsføringsindsats,
hvorfor udgifterne hertil er væsentlige højere end hidtil, dog indenfor de budgeterede rammer.

• Udgifterne til udvikling af tilmeldingssystemet og programmørarbejde har overskredet de bud-
geterede rammer, men da man har fundet hurtig og effektiv arbejdskraft har hovedbestyrelsen
udnyttet muligheden for at f̊a fejlrettet og videreudviklet systemet.

• Tilgodehavende foreningslicenser p̊a kr. 19.500,- svarer til 390 foreningsmedlemmer, hvilket
ikke er realistisk. Kassereren blev bedt undersøge nærmere.

Regnskabet blev godkendt p̊a betingelse af, at årsagen til uoverenstemmelsen ifm. de tilgodehavende
foreningslicenser findes.

Opfølgning: De tilgodehavende foreningslicenser p̊a kr. 19.500,- skyldes en tastefejl og burde
have lydt kr. 9.750,-. Der korrigeres i næste års regnskab.

5 Bestyrelsen fremlægger budgetforslag til det kommende år

Anna Movin fremlagde budgetforslag for regnskabs̊aret 2017/2018. Se bilag 3. Der budgeteres med
et underskud p̊a kr. 16.000,- jf. ønsket om at investere ydereligere i markedsføring og udvikling af
sporten.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at investere i transportkasse til beachflag, bannere
og dommerjakker.
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6 Fastsættelse af medlemskontingent

Generalforsamlingen foretog ingen ændringer af medlemskontingentet, hvorfor kontingentet fastholdes
p̊a kr. 100,- pr. personligt medlem, kr. 50,- pr. foreningsmedlem og kr. 25,- pr. juniormedlemsskab.

7 Valg af menige medlemmer til hovedbestyrelsen

Lars Bukkehave og Anna Movin modtog genvalg og er valgt for en 2-̊arig periode.

8 Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen

Ved fredsvalg modtog

• Laura Lambæk valg som 1. suppleant

• Thomas Guldmann valg som 2. suppleant

• Klaus Mygind valg som 3. suppleant.

Bestyrelsen opfordrede suppleanterne til at deltage i bestyrelsesmøder, arbejdsgrupper mv. i det
omfang, det er muligt.

9 Valg af revisor

Som revisor blev Alexander Brix Kronborg, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab gen-
valgt.

10 Forslag om vedtægtsændring

Simon Gregersen fremlagde p̊a hovedbestyrelsens vegne forslag om vedtægtsændring jf. bilag 4.
Forslaget blev vedtaget med hele generalforsamlingens tilslutning.

11 Behandling af indkomne forslag

11.1 Foreningsweekend

Forslaget blev fremlagt af Klaus Jessen, Aarhus Adventure. P̊a opfølgning af en foreningsweekend
afholdt i 16/17 ønsker Klaus Jessen begivenheden gentaget med DARU som arrangør i samarbejde
med lokale foreninger, evt. ogs̊a med inddragelse af høj- eller efterskoleelever mv. Begivenheden vil
b̊ade kunne virke som socialt event og som erfaringsudveksling foreningerne imellem, men ogs̊a som
et markedsføringsfremstød. Det sociale holdes som fokus.

Generalforsamlingen indstillede til hovedbestyrelsen at inddrage forslaget i sit videre arbejde med
henblik p̊a at afvikle foreningsarrangmeneter i DARU-regi. Jf. budgetforslaget er der i DARU’s
budget afsat midler til evt. støtte.
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12 Eventuelt

12.1 Samarbejde med markedsføringskonsulent

Tobias Bang fremlagde resultatet af samarbejdet med markedsføringskonsulent jf. bilag 5.

• Forsvaret er en interessant m̊algruppe, hvor der vurderes at være meget at vinde ift. oplysning
og mulige racere.

• Det foresl̊as at udsende DARU-repræsentant til f.eks. højskoleløb eller arrangementer hos
Forsvaret ift. reklame og oplysning omkring adventure race.

• Virksomheder vurderes, trods konsulentens r̊ad, at være en interessant m̊algruppe, men kræver
meget energi ift. afvikling og markedsføring.

• Det foresl̊aes at kigge mere geografisk bredt - hvor er løberne fra Esbjerg, Fyn, etc. blevet af?
Flyers, events og lignende kunne med fordel lægges bredere.

12.2 Dommerudvalget

Der har ikke været dommere hos alle løb, men hos de løb, hvor der har været dommere tilstede, er
responsen generelt positiv.

• Hvilke beføjelser skal man som dommer have? Fokus har indtil videre været præventivt ift.
førstehjælpsudstyr, lygter etc.

• Skal dommeren have lov til p̊akræve f.eks. brug af v̊addragt eller lignende? Hvor ligger
ansvaret? Løbsleder el. dommer ift. f.eks. sikkerhed? Er det banekonsulenten opgave at
ændre løbets forudsætninger og krav, mens det er er dommerens opgave at h̊andhæve dem?

• Det er dommerudvalgets opfattelse, at man skal have en væsentligt erfaring for at blive udsendt
som dommer.

• Kan GPS tracking bruges ift. h̊andhævelse af regler?

• Dommeren vil have stor fordel i at f̊a adgang til kortmateriale og roadbook i god tid ift. at
sætte sig ind i, hvad der kan misforst̊aes, hvor det ville være oplagt at snyde etc.

• Det foresl̊as at det udliciteres til f.eks. hjælpere eller fotografer at tjekke e.g. nødblus,
førstehjælp etc.

• Der foresl̊as mere lavpraktiske løsninger som eksempelvis at kræve fremvisning af sikkere-
hedsøvelser som e.g makkerredning.

• Det foresl̊as at honorere dommere, evt. fra DARU-cup budgettet.

Generalforsamlingen indstillede til dommerudvalget at fortsætte overvejelserne med generalforsam-
lingens tilsagn in mente og at udarbejde en skrivelse. Generalforsamlingen indstillede til hov-
edbestyrelsen at honorere dommere.

12.3 Yeti AC Euro Series og DARU

Generalforsamlingen opn̊aede enighed om, at Yeti AC ES-distancen indg̊ar som Master-løb i DARU-
cuppen, mens tilmelding foreg̊ar via ES tilmeldingsmodul. Alle udenlandske deltagere f̊ar en gratis,
dansk licens, og der betales ikke løbsgebyr til DARU for de tilmeldte ES hold, hverken udenlandske
eller danske.
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12.4 Banekonsulent

Skal løbsledere stille en banekonsulent til r̊adighed for et andet DARU løb? Det har umiddelbart
ikke været problematisk at skaffe banekonsulenter, hvorfor generalforsamlingen ikke fandt kravet
nødvendigt p̊a nuværende tidspunkt.

12.5 Ungdomsrække

Anna Movin orienterede om, at man jf. diskussioner i juniorudvalget som en forsøgsordning ændrer
DARU-cup U18/juniorrækken til en U23-række, der køres som en Challenge-distance.

12.6 DM

Thomas Guldmann rejste spørgsm̊alstegn ved

• om der stilles for store krav til et DM, og om dette kan afskrække eventuelle ansøgere. Det var
ikke noget generalforsamlingen p̊a nuværende tidspunkt s̊a som problematisk hvorfor status
quo fastholdes.

• hvorfor Island Explorer blev valgt som DM i 2018, da han var af den overbevisning, at
løbsarrangørerne de seneste år ikke har bidraget til unionen eller været en del af DARU-
cuppen de sidste år. Han gjorde opmærksom p̊a, at løbet p̊avirker løbskalenderen og DARU
cup løb. Anna Movin orienterede omkring overvejelserne ift. terræn, løbets kvalitet og ar-
rangørernes erfaring som ses som tilstrækkelig og interessant. Hovedbestyrelsen ytrede, at de
ville tage bekymringerne til videre efterretning ift. krav til fremtidige DM, herunder evt. krav
om fastsat løbsdato ifm. ansøgningen.

Det blev fremsat at tiden er moden til at DARU tager en større rolle i kalenderplanlægningen
og fastholder en mere konsekvent tilgang. Har man n̊aet et maksimum for antallet af løb i cup-
pen? Generalforsamlingen indstillede til hovedbestyrelsen at overveje en mere klar og konsekvent
ansøgnings- og planlægningsprocedure.

12.7 Optag i DIF

Klaus Mygind p̊apegede, at vedtægternes §1 stk. 2 fremsætter, at unionen søger medlemsskab af
DIF, og at han ikke kan se dette fokus. Generalforsamlingen opn̊aede enighed om, at hvis dette
ikke er m̊alsætningen længere, bør vedtægterne tilrettes. Eksempelvis optag i DGI blev foresl̊aet
som interessant samarbejdspartner. Generalforsamlingen indstillede til hovedbestyrelsen at tage
forslaget til efterretning og udarbejde evt. vedtægtsændringsforslag.

12.8 Tilmeldingsmodul

• Der blev ytret ønske om nemmere løsning ift. eftertilmelding og tilmelding af flere hold.

• Der blev ytret ønske om en nemmere løsning ift. fristarter - en knap, kode eller lignende.

12.9 Foreninger

Klaus Mygind opfordrede p̊a vegne af CAS til, at holdnavne indikerer hvilke(n) forening(er) holdets
deltagere er tilknyttet, evt. ved tilføjelse af “klub”-kolonne p̊a startlisten i tilmeldingsmodulet.
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Der forel̊a ikke andet til behandling, hvorfor dirigenten hævede generalforsamlingen.

Som dirigent Klaus Jessen

Som referent Simon Gregersen
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