Referat Årsmøde DARU 2014
Dato 15.03.2014
Tilstede:
Lars Bukkehave, Søren Søborg, John Fatum, Mikael Have, Jonas Nordstrøm, Thomas
Guldmann, Kristian Thestrup, Kristian Torp, Sarah Spang, Anna Movin, Erik Kragsig, Lasse
Petersen og Sanne Elidsbo Hansen
1. Valg af dirigent og referent.
John Fatum valgt som dirigent
Sanne Elidsbo Hansen Referent
2. Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigede.
Dagsorden godkendt og stemmeberettigede godkendt
3. Bestyrelsen aflægger sin beretning ved næstformand Lars Bukkehave
Se præsentation på følgende link
http://www.ar-union.dk/files/DARU2014_GF.pdf
Spørgsmål til beretningen fra tilstedeværende
Debat efterskoler og ungdom
Anna Movin – Efterskole markedsføring vil være en god ide.
Søren Spang – svært at få respons fra efterskolelærer
Lasse Petersen – Efterskolelærer har en struktur der ikke altid passer ind og økonomi er
afgørende.
Søren Søborg – Det er et stort arrangement når der skal så mange efterskoleelever afsted og
hvordan bibeholder vi dem efterfølgende.
Lars Bukkehave – Tage hånd om forældre, der kører ud med deres børn, som repræsenterer
efterskoler og have en publikumsansvarlig er en god ide og det er det vi gør til Kong Vinter.
Sarah Spang – Bibeholde licens i 2 år så når de stopper fortsætter har de stadig licens.
Kristian Torp – DARU kunne sende en DARU repræsentant ud.
Thomas Guldmann – Kalde den ungdoms cup med pris difference
Lasse Petersen – Ungdomslicens, forum, grupper med gamle elever
Kristian Thestrup – DARU skal stå bag ungdomsklasse og alle løb skal være åbne, så de kan
deltage i alle løb, men vi skal have alt juridisk på plads inden ang. unge under 18 år. Hvordan
kan vi få den gruppe med. og DARU skal lave et fundament, så sikkerhedsmæssigt og
juridisk er i orden.
Anna Movin – Sikkerhed og juridisk skal være i orden.
Søren Spang – I dag overdrager man sine børn til efterskolen og det er derefter efterskolen
som har ansvar.
Kristian Thestrup – DGI har forsikring
Thomas Guldmann – På ruten er det egen forsikring. Når du er i startområde er det løbsleder.
Sarah Spang – Underskrift når man tilmelder sig.
Arbejdsområder for DARU : Forsikring, Efterskoler og Ungdom

Debat tilmeldingssystem
Anna Movin – Har i overvejet at overtage Boost?
Lars Bukkehave – Ja, men dette var ikke muligt og mere besværligt end at lave sit eget
system.

Kristian Thestrup – Link direkte til DARU fra Boost?
Sanne Elidsbo Hansen – Ja det vil komme når DARU hjemmeside kan bære det.
Anna Movin – Opgørelse over medlemmer – kan vi så få en statistik over hvor efterskole
elever der deltager?
Lars Bukkehave – Ja
Kristian Thestrup – LAR ønsker motionsklasse
Sanne Elidsbo Hansen – Det er muligt og intet problem i tilmeldingssystemet.
Udenlandske hold kan ikke bruge betalngssystem da det vil være for dyrt (30.000 kr.) derfor
skal de stadig lave en kontooverførsel.
Forslag – Lave en knap som hedder udenlandsk menu, hvor de får alt afvide de skal gøre
hvis de er et udenlandsk hold.
Ønske fra CAS Forening – Oversigt over foreningslicenser, søgefunktion og medlemskab
funktion til adminfunktion. Flere foreninger ønsker dette LAR/Århus/CAS ønsker.
Lars Bukkehave – Det er på vores liste og vi vil oprette det så hurtigt som muligt.
Thomas Guldmann - Hvad gør vi med dem som skriver sig som tilgår? Tilgår – ny funktion.
De betaler ikke licens, men inden de tildeltager i løb skal de jo have betalt denne. Er det
løbsleder eller DARU der skal gøre det?
Anna Movin – Løbsleder kan have en computer med ved checkin og kræve licens ind og
admin adgang.
Lars Bukkehave – DARU kigger også hurtigt på dette.
Arbejdsområde DARU – Hjemmeside, tilmeldingssystem, tilgår funktion?, udenlandske
hold og foreninger
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Revideret regnskab godkendt
Se regnskab 2013 og budgetforslag 2014 i nedstående link
http://www.ar-union.dk/files/DARU2014_regnskab13_budget14.pdf
5. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Budgetforslag godkendt med følgende kommentarer
Bestyrelsen skal have mulighed for at tage uddannelse under DIF også skal der drøftes
størrelsesorden på økonomisk buffer.
Økonomisk støtte kunne bruges til at støtte tiltage der fremmer sporten. Det kunne f.eks.
være Thy’s udvikling af GPS system eller støtte til efterskoler. Bestyrelsen vil afgøre hvor og
om pengene skal bruges og hvornår.
Se budgetforslag 2014 overfor i linket.
Fra 2014 vil det ikke længere være Sanne Elidsbo Hansen der står for økonomien i DARU,
men en ekstern bogholder.
Arbejdsopgaver – Ekstern bogholder, uddannelse DIF, DARU oplæg til hvad pengene
skal bruges – Økonomisk buffer

6. Fastsættelse af medlemskontingent.

Medlemskontigent fortsætter og blev godkendt.
7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag Karin Treschow
Der oprettes en crew database, hvor crew kan tilmelde sig med deres færdigheder og hvor de
bor i landet. Så kan løbsledere gå ind og trække data og kontakte crew selv.
Alle var enige om at det var et rigtig godt forslag og som start vil DARU oprette en facebook
gruppe. Efterfølgende vil det blive en funktion på hjemmesiden.
Forslag LAR (Lillebælt Adventure)
Vi skal have et DM Challenge for at hæve Challenge distancens status.
Alle var enige om at det var en god ide og at det vil være en godt pust til challenge distancen.
Hvordan det helt skal organiseres må DARU tage stilling til. Forslag var at det skulle være på
et andet tidspunkt end master for at tiltrække alle hold. Samt at det skulle være mere
publikumsvenligt. Samt væsentlig kortere, sprint distance 6 timer vindertid.
Forslag Thomas Guldmann
Flere løb i Danmark skal være åbne overfor deltagelse af 4 personers hold, så man har
mulighed for at træne til udenlandske løb.
Det er helt op til løbslederne om de vælger 2-5 personer. Det kan være mere besværligt for
løbsledere at have flere typer hold rent logistik og det er derfor dem selv der skal bestemme.
Det kan også være konkurrence forvridende. DARU vil ikke blande sig i dette emne men har
sat et minimum på 2 personer for at det er et hold.
Forslag Kristian Torp
Mindre løb som er gældende i cuppen, for at gøre cuppen mere attraktiv at køre efter og gøre
det nemmere at køre cuppen for 5 løb er meget.
Dette emne har været oppe flere gange og er stadig til diskussion. DARU vil kigge nærmere
på dette om det skal være færre løb eller om DM skal tælle mere kan være en løsning. Men
den fordelingsnøgle vil DARU kigge nærmere på i den kommende tid.
Forslag Kristina Thestrup
Mini cup/træningsløb og Kristian er selv primusmotor for dette. DARU støtter fuldt op om hans
tiltag og følger udviklingen. Pt. er træningsløbene kun om vinteren men det kunne overvejes
at sprede det ud til hele året. Så længe at de ikke kommer i konkurrence med DARU CUP
løb. Træningsløbene skal være trænngsløb og ikke er derfor ikke samme standard som et
cup løb men er der til træning og for at gøre sporten mere venlig. Alle løbsledere og
foreninger er velkommen til at lave et træningsløb men prisen må ikke være for dyr. Er der
nogen spørgsmål til dette er man velkommen til at kontakte Kristian 3thestrup@gmail.com.
Der vil komme en træningsløb kalender på DARU.
Arbejdsområder – DARU CUPPEN, Træningsløb, DM Challenge, Crew database
8. Valg af formand, jf. § 4, stk. 13.
Opstillede og valgt Johan Thorup Nielsen
9. Valg af menige medlemmer til hovedbestyrelsen, jf. § 4, stk. 13.
Opstillede og valgt
- Sanne Elidsbo Hansen ønsker genvalg
- Kristian Torp stiller op til hovedbestyrelsen
- Søren Spang Hansen ønskede ikke genvalg

10. Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen.
Opstillede og valgt
- Anna Movin
- Lasse Petersen
- Sessel Elmstrøm
11. Valg af godkendt revisor, jf. § 7, stk. 3.
Bestyrelsen finder en godkendt revisor indenfor den kommende tid
Arbejdsområde – Find revisor

