
Referat af den ordinære generalforsamling for
Dansk Adventure Race Union 2020

Virtuelt, Zoom

November 28, 2020

Fremmødte

• Laura Lambæk, Formand DARU, Aarhus Adventure

• Simon Gregersen

• Mads Troelsgård, CAS

• Thomas Guldmann, Delta

• Anders Bank Silkjær, Aarhus Adventure

• Klaus Mygind, repr. CAS

• Flemming Søvndal Nielsen, Thy LVL

• Johan Torp

• Anders Vang, repr. Aarhus Adventure

• Anna Movin, repr. SOK

• Anna Kjær Madsen, Aarhus Adventure

• Henrik Rasmussen, Aarhus Adventure

• Simone Haastrup, Aarhus Adventure

Den 28. november 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen
Dansk Adventure Race Union. I henhold til indkaldelsen blev følgende dag-
sorden behandlet.
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1 Valg af dirigent og referent

Til dirigent blev Mads Troelsgård valgt og som referent Simon Gregersen.

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 85 ud af 116 gældende foreningsstem-
mer tilstede. Foreningerne WAT og AR-Als var ikke repræsenteret.

3 Bestyrelsen aflægger sin beretning

Laura Lambæk fremlagde bestyrelsens beretning jf. bilag 1. Ingen kom-
mentarer forelå.

4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til god-
kendelse.

Simon Gregersen fremlagde årsrapporten jf. bilag 2. Ingen kommentarer
forelå og regnskabet blev godkendt.

5 Fremlæggelse af hovedbestyrelsen budgetforslag
for det kommende år

Simon Gregersen fremlagde budgetforslag for regnskabsåret 2020/2021 jf.
bilag 3. Der budgeteres med et underskud jf. det stadigt eksisterende ønske
om at investere yderligere i markedsføring og udvikling af sporten.

Anna Movin spørger til det udsatte trænerkursus og budget. Laura Lam-
bæk orienterer om, at dette desværre af tidsmæssige årsager ikke er muligt at
afvikle i 2021 som ellers planlagt. Simon Gregersen pointerer, at der fortsat
er afsat minimum kr. 5000,- i sportslige udviklingstiltag, som ville bruges
herpå såfremt nogen har mulighed for at afvikle et lignende kursus.
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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 Forslag til vedtægtsændring, §4 stk. 14

7.1.1 Nuværende tekst

Kandidater til valgene i stk. 9, nr. 8-11, behøver ikke være til stede ved
valgene, når de blot inden skriftligt har afgivet udsagn om at ville modtage
valg. Kandidaterne til valgene i stk. 9, nr. 8-10, skal være medlem af en
medlemsforening under unionen.

7.1.2 Forslag til ændring

Kandidater til valgene i stk. 11, nr. 8-11, behøver ikke være til stede ved
valgene, når de blot inden skriftligt har afgivet udsagn om at ville modtage
valg. Kandidaterne til valgene i stk. 11, pkt. 8-10 skal være medlem af
unionen.

7.1.3 Årsag

Der er ikke belæg for, at bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af en
medlemsforening. Mange udøvere af sporten er ikke organiseret gennem en
medlemsforening, og det bør være muligt at være en del af bestyrelsen ved
at alene at have personligt medlemskab af unionen (jf. §2, stk. 2).

7.1.4 Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8 Valg af formand

Nuværende formand Laura Lambæk ønskede ikke genvalg.
Ved fredsvalg modtog

• Johan Thorup valg som formand for en 2-årig periode.
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9 Valg af menige medlemmer til hovedbestyrelsen

Ved fredsvalg modtog

• Simon Gregersen valg som menigt hovedbestyrelsesmedlem for en 2-
årig periode, og

• Lars Bukkehave valg som menigt hovedbestyrelsesmedlem for en 2-årig
periode,

10 Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen

Ved fredsvalg modtog

• Thomas Guldmann valg som suppleant,

• Klaus Mygind valg som suppleant,

• Mads Troelsgård valg som suppleant, og

• Henrik Rasmussen valg som 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 DARU-Cup

Thomas Guldmann fortæller at DARU-cuppen er ved at blive gjort op men
pga. tekniske problemer er den ikke helt klar endnu.

12.2 Retningslinjer for afholdelse af AR i 2021

Klaus Mygind indstiller på vegne af CAS at DARU diskuterer og udsender
retningslinjer for afholdelse af AR i 2021 ift. Coronarestriktioner mv. Der
efterspørges eksempelvis fælles retningslinjer for mad og bad efter løbet,
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hvordan man skal forholde sig til forsamlingforbuddet, forskudte starter (og
her især ift. fairness i sporten) og forsikringer. Det er måske en mulighed at
samarbejde eller læne sig op af DGI, DIF eller DOF?

12.3 Tak for 19 år i sporten

Flemming Søvndal Nielsen siger mange tak for det Gyldne Træksystem, de
pæne ord i bestyrelsesberetningen og mange gode år som en del af sporten.

12.4 Frivillige og kontakter

Laura Lambæk opfordrer bestyrelsens til at udnytte flere frivillige, højskoler,
efterskoler mv. mere for at finde flere kræfter og energi til den videre ud-
vikling af sporten.
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