
Referat af den ordinære generalforsamling for
Dansk Adventure Race Union 2019

DGI, Vestre Voldgade 100, 1552 København V

November 23, 2019

Fremmødte

• Tobias Bang, Formand DARU

• Laura Lambæk, Aarhus Adventure

• Lasse Holch Nielsen, Aarhus Adventure

• Anders Vang Bjerrum, Aarhus Adventure

• Thomas Guldmann Nielsen, DARU + Delta

• Simon Gregersen, DARU + Thy

• Anna Movin, DARU + SOK Multisport

• Sidsel Dan Hull, CAS

• Klaus Mygind, CAS

• Anders Bank Silkjær

• Lars Bukkehave, DARU

• Mads Troelsgård, CAS

Den 16. november 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen
Dansk Adventure Race Union. I henhold til indkaldelsen blev følgende dag-
sorden behandlet.

1 Valg af dirigent og referent

Til dirigent blev Lasse Holch valgt og som referent Simon Gregersen.
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2 Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigede

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning at generalfor-
samlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.

Med foreningsrepræsentanter var 100 ud af 141 gældende foreningsstem-
mer tilstede. Foreningerne WAT og AR-Als var ikke repræsenteret.

3 Bestyrelsen aflægger sin beretning

Lars Bukkehave fremlagde løbstatistik og -analyse jf. bilag 1. Tobias Bang
fremlagde bestyrelsen beretning jf. bilag 2.

Klaus Mygind (CAS) berrettede, at foreningen har et aktivt og godt
fællesskab, men at det at svært at få nye medlemmer (omend de medlemmer
der er, er stabile og aktive). Lasse Holch (AaA) tilføjede, at tilstanden var
sammenlignelig i Aarhus Adventure. CAS og AaA har med stor success
afholdt fælles arrangementer.

DGIs fyraftensløb (Laura Lambæk) har haft stor success med ca. 160
startende hold. Laura beretter, at de korte løb (3 timer, aften) passer for
mange godt ind i en travl hverdag. TV-eksponering (TV2 Østjylland) har
tiltrukket løbere.

Foreningerne NOSK og Lillebælt Adventure Team er desværret lukket i
2019.

4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til god-
kendelse.

Simon Gregersen fremlagde årsrapporten jf. bilag 3. Ingen kommentarer
forelå og regnskabet blev godkendt.

5 Fremlæggelse af hovedbestyrelsen budgetforslag
for det kommende år

Anna Movin fremlagde budgetforslag for regnskabsåret 2019/2020 jf. bilag
4. Der budgeteres med et underskud jf. det stadigt eksisterende ønske om
at investere yderligere i markedsføring og udvikling af sporten.

Lasse Holch stillede spørgsmåltegn ved, om præmier (i from af fristarter—
en væsentlig del af budgettet) bør afskaffes. Han pointerede, at en tidligere

2



brugerundersøgelse påpegede, at præmierne ikke havde nogen indflydelse.
Sidsel Hull foreslår at benytte pengene til at opnå større bredde i sporten
fremfor præmier. Bestyrelsen kan også overveje at, e.g., halvere præmieudgifterne.

6 Fastsættelse af medlemskontingent

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

7 Behandling af indkomne forslag

7.1 Kursustilskud til foreninger (Aarhus Adventure)

Lasse Holch foreslår at gøre det muligt for foreninger at søge midler fra
DARU til f.eks. kurser for enkeltpersoner (både kurser udbudt af DARU og
af eksterne organisationer som DGI).

Anna Movin foreslår at unionen kan modtage ønsker fra foreningerne ift.
kursusindhold, som kan arrangeres i regi af DARU og samtidig udbydes til
alle foreningerne. Det bemærkes, at man også skal overveje om evt. kurser
også udbydes til lærere, menige medlemmer og andre interesserede eller ej.
Tobias Bang foreslår at tage udgangspunkt i den økonomiske situation i løbet
af året og benytte evt. overskud hertil.

Generalforsamlingen henstiller hovedbestyrelsen til at tage stilling til
forslaget og et evt. format.

8 Valg af formand

Tobias Bang fratrod per dags dato (udenfor ordinært valg) som formand for
DARU, da han ikke længere føler det samme engagementet som tidligere.
Da Tobias’ fratrædelse sker udenfor ordinært valgperiode vælges den nye
formand for ét år.

Laura Lambæk modtog valg som formand for en 2-årig periode og fratræder
dermed som menigt hovedbestyrelsesmedlem for den kommende 1-årige pe-
riode.

9 Valg af menige medlemmer til hovedbestyrelsen

Ved fredsvalg modtog
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• Anders Bank Silkjær valg som menigt hovedbestyrelsesmedlem for en
2-årig periode,

• Sidsel Dan Hull valg som menigt hovedbestyrelsesmedlem for en 2-årig
periode,

• Lars Bukkehave valg som menigt hovedbestyrelsesmedlem for en 1-årig
periode

10 Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen

Ved fredsvalg modtog

• Thomas Guldmann valg som 1. suppleant,

• Klaus Mygind valg som 2. suppleant

• Mads Troelsgård valg som 3. suppleant

Hovedbestyrelsen opfordrede suppleanter til at deltage i bestyrelsesmøder,
arbejdsgrupper mv. i det omfang, det er muligt.

11 Valg af godkendt revisor

Som revisor blev Alexander Brix Kronborg, Deloitte Statsautoriseret Revi-
sionspartnerselskab, genvalgt.

12 Eventuelt

12.1 Trænerkursus (Laura Lambæk og Anders Silkjær)

24.-26. april 2020 udbydes (med udgangspunkt i Himmelbjergegnens Idræt-
sefterskole) et grundlæggende AR-trænerkursus. Tilmelding mv. åbnes
snarest muligt. Generalforsamlingen håber, at evt. udarbejdet trænings-
materiale under kurset kan falde unionen til gode og gøres frit tilgængeligt
på unionens hjemmeside.

12.2 DGI

Der blev gjort opmærksom på, at DGI yder støtte (både i form af grejbank,
kontaktflade og økonomiske midler) til mange AR-relaterede begivenheder,
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som unionen og dens foreninger med fordel ville kunne forsøge at gøre brug
af. Hvorfor er unionen ikke medlem?

Det gøres også opmærksomt på, at Nordea Fonden og Friluftsrådet har
puljer, der kan søges.

12.3 Retningslinjer for FB-opslag

Der blev gjort opmærksomt på, at hovedbestyrelsens tidligere har besluttet,
at der laves ét opslag på Facebook for løb udenfor DARU-cuppen (og løb
kan tilføjes "Andre løb"-kalenderen på hjemmesiden).

12.4 Årsmøde

Det foreslås at datoen for næste årsmøde fastlægges allerede nu og offentlig-
gøres, evt. på unionens hjemmeside. Ligeledes kunne det tiltrække flere hvis
de kan deltage over Skype, live-streaming eller lignende.

12.5 Stemmeberettigede

Anna Movin opfordrer til at den nye hovedbestyrelse til at overveje om den
nuværende model for at opgøre stemmeberettigede er fair eller ej.

12.6 Det Gyldne Træksystem

Lars Bukkehave uddelte prisen "Det Gyldne Træksystem" til Anna Movin
og Tobias Bang for deres mange-årige arbejde i unionen.
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