Årsmøde DARU 16 februar 2013
1. Valg af dirigent og referent Mikael Have og Sanne Elidsbo Hansen
2. Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigede
Godkendt med det samme og stemmeberettigede vil blive valgt hvis det
kommer til afstemning.
3. Bestyrelsen aflægger sin beretning v/Formand Mikael Have
Mange udfordringer
- Bestyrelse fra hele landet
- Møder over hele landet
Bestyrelsen vil i fremtiden holde 5 faste møder og tilsvarende skype møder,
derved vil mødestruktur blive mere fast.
Hvad har DARU opnået i 2012
- Aktiv facebook side med over 500 likes og levende
- Webside – skal stadig udvikles, men kører med de infomationer som der
kræves.
- Union magasin, som vil blive elektronisk og udkomme ca. 2 årligt.
- DARU har overtaget DARC – en tung post som er kommet over på brede
skuldre nu.
- Dommere ved race under DARC – straf og Merrell Kong Vinter var test løb
og der var possitiv tilbagemeldning fra deltagere.
- Kort kursus KBH v Lars Bukkehave og Århus v Henrik Leth Jørgensen
- DM krav og DM i 2014 er OURE blevet valgt
- Årets upcomning team – Denne gang var det DELTA adventure Thomas
Guldmann og Mogens Lykkegaard der løb med titlen.
- Miljøministeriet v Lars Bukkehave – adgang til naturen og der er vi officielt
anerkendt som forbund og sidder med ved bordet.
- Vi har også snuset til spejderbevægelsen og været i kontakt om deres
adventure løb.
- ARES og ARWS møde v Sessel Elmstrøm– de vil gerne lave en fælles union
men der er mange kommercielle interesser og umiddelbart følger vi pt. med på
sidelinjen.

- Kontakt med DIF – vi vil rigtig gerne ind under DIF. Der er åbnet op over
for andre medlemsskaber. 18 marts 2013.
- Ungdomsarbejde – Søren Spang og efterskolerne. Efterskole CUP. 30 skoler
var interesserede og Søren arbejder ihærdigt videre.
- Alle er inviteret med til møder bestyrelsesmøder.
4.
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Bestyrelsesarbejde vil være mere fastlagt i 2013.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Fastsættelse af medlemskontigent – samme som sidste år – godkendt
Behandling af indkomne forslag:
a. Vedtaget:
§1 stk. 5
Tilføjes:
At sikre fastholdelse og vedligeholdelse af en national
Cup/Rangliste.
§4 Stk. 1
Ændres til:
Årsmødet er unionens øverste myndighed og har den endelige
afgørelse i alle henseender og afholdes i første kvartal.
Årsmødets placering besluttes af hovedbestyrelsen og skal så vidt
muligt arrangeres af en lokal forening og hovedbestyrelsen i
fællesskab.

8. Valg af 2 menige medlemmer til hovedbestyrelsen
-‐ Lars Bukkehave (genvalg)
-‐ Sessel Elmstrom (genvalg)
9. Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen
-‐ John Fatum (genvalg)
-‐ Johan Thorup Nielsen (genvalg)
-‐ Anton Hansen(Genvalg)
10. Valg af godkendt revisor – bestyrelsen vælger en
11. Evt. Debat –
Johan Thorup Nielsen (DARU)/ Mikael Have (Formand DARU)–
Hvordan får vi flere medlemmer? Bredden?
Medlemsstrategi der har fokus på volumen
Kristian Thestrup (Lillebælt Adventure) –
ildsjæle skal rammes, hovedparten der laver alt, i tri sporten er det kage damen som i
dag er aktiv.
En- dags licens kan bruges

Johan Thorup Nielsen (DARU)–
Værdikamp – hvad er adventure race. Men synes at Unionen skal favne bredere, få
lavet et koncept der kan laves til byfester osv,
Jonas Nordstrøm (USG Adventure) –
Løbene er for lange til 16-18år.
Kristian Thestrup (Lillebælt Adventure) –
Om 5 år skal dem der er kørt iron man prøve noget nyt og de skal ikke være svære oteknisk
Jesper Olsen (Als Adventure) –
Vi har fået nye medlemmer ved at tage mindre distancer og tider.
Johan Thorup Nielsen (DARU)–
Vi skal have adventure racere ud i foreninger. Flere andre fodbold og håndbold
foreninger er interesserede i at prøve AR
Sessel Elmstrøm (DARU) –
Som forbund kan man godt have flere grene.
Lasse Holch (Århus Adventure) –
Lav en lettere bane/klasse så vi ikke skræmmer dem med det samme.
Thomas Guldmann (Delta Adventure) –
Det er ved at komme de her klasser ind
Team building firmaer kunne også kontaktes
Søren Strunge –
Vi har styr på vores centrale værdier men have plads til nye. Husk sjælen i adventure
race når vi koger det ned til fighter.
Johan Thorup Nielsen (DARU)–
Lave en definition af hvad multisport er.
Kristian Thestrup (Lillebælt Adventure) –
Løbsledere skal have et koncept og challenge har vi stadig ikke fanget ind endnu.
Lars Bukkehave (USG og DARU) –
Sverige er begyndt på mini løb. Hvilket har opnået stor popularitet. Der desværre ikke
så mange lange løb tilbage i Sverige.
Kristian Thestrup (Lillebælt Adventure) –
Hvordan får vi dem ind i Unionen?
Sessel Elmstrøm (DARU) –
Vores styrke at vi har gjort det modsat og holdt fast i adventure race tanken. Vi skal
derud men hvordan – overlap over det hele – samarbejde og synergi
Kristian Thestrup (Lillebælt Adventure) –

Unionen laver workshop – uddannet konsulenter der kan tage fat i folk via nærmeste
klub.
Søren Strunge –
Vi skal have fokus på master og challenge, men være synlig overfor multisport.
Mikael Have (Formand DARU og Delta) –
Vi vil gerne åbne op for dem, men have fokus på challenge og master.

