Referat af generalforsamling
Dansk Adventure Race Union
Idrætsskolerne i Oure, Idrætsvej 1, 5883 Oure
5. november 2016

Fremmødte
• Kristian Torp, Multiatleten Racing Team
• Tobias Bang, Formand DARU
• Simon Gregersen, DARU
• Lars Bukkehave, DARU
• Emil Kastrup, Aarhus Adventure
• Lasse Holch, Aarhus Adventure
• Rasmus Skovhede Hviid, CAS
• Klaus Mygind, CAS
• Casper Iversen, SOK Multisport
• Camilla Gry Elmann, DARU + SOK Multisport
• Karsten Ettrup, Multiatleten Racing Team
• Thomas Guldmann, Delta AR
• John Fatum, CAS
• Søren Spang, AR Als
• Torben Petersen, AR Als
• Johan Thorup Nielsen
• Steffen Lemming, 1864
• Laura Lambæk, Aarhus Adventure
• Troels Otte Andersen, Aarhus Adventure
• Klaus Jessen, Formand Aarhus Adventure
• Erik Kragsig, Aarhus Adventure
• Anna Movin, DARU + SOK Multisport
1

Den 5. november 2016 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen Dansk Adventure Race
Union. I henhold til indkaldelsen behandles den følgende dagsorden.
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Valg af dirigent og referent

Til dirigent valgtes Kristian Torp (Klaus Jessen fra pkt. 9 og fremefter), og som referent Simon
Gregersen.
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Godkendelse af dagsorden og stemmebrettigede

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingen tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Trods ikke rettidig udsendelse af endelig
dagsorden godkendes selvsamme af generalforsamlingen.
Med foreningsrepræsentanter var 202 gældende foreningsstemmer tilstede. Foreningerne Lillebælt Adventure Team, WATEAM og NOSK var ikke repræsenteret.
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Bestyrelsen aflægger sin beretning

Tobias Bang fremlagde bestyrelsens beretning. Se bilag 1. Ingen yderligere kommentarer forelå.
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Fremlæggelse af statistik for sæson 2016

Lars Bukkehave fremlagde statistik for løbsdeltagelse for sæsonen 2016. Se bilag 2.
Centrale pointer:
• Antallet af deltagere til DARU løb er steget. Efter fælles tilmeldingsportal er antallet af
adventure racere som deltager ved 2 eller flere races steget.
• Antallet af medlemmer/licenser steget stødt, dog især efter indførelsen af tvungen licens.
• Yeti årets klart største løb, 10 gange større end Eagle, Videbæk og Lillebælt.
Bemærkninger fra tilhørende:
• Trækker nogle løb deltagere fra andre løb?
• Yeti dygtige ift. markedsføring - kan andre løb og DARU lære noget heraf?
• Videbæk havde ca. 15 startende hold udenom DARU - dette er problematisk.
• Man skal være opmærksom på løbslederens ambitionsniveau - ikke alle vil eller magter at
have samme størrelse som Yeti.
• Pris og kvalitet diskuteres ikke mere (positivt), markedsføring er næste skridt, da der er
meget konkurence på markedet.
• Folk tilmelder sig løb fordelt over hele året.
Under præsentation fremsattes følgende forslag:
• Mere nuanceret statistisk ift. at se forskel på master/challenge/figther.
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• Efterskolestatistikker.
• Høre om løbsledere er tilfredse med deltagerantal.
• Lad en del af deltagergebyret for Figther-distancen gå til unionen.
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Bestyrelsen fremlægger DARU vision

Simon Gregersen fremlagde udkast til en fælles DARU vision. Se bilag 3.
Kommentarer:
• Meget positivt, at den nye vision tilgodeser bredden og skoler mere end tidligere.
• Meget positivt, at den nye vision nedtoner målsætningen om optagelse i DIF.
• Der efterspørges konkrete tiltag for at nå visionen - der svares, at en årlig plan er under
udarbejdelse.
• Der mangler et aspekt af naturbeskyttelse. Generalforsamlingen blev enige om, at bestyrelsen
tilføjer et sådant aspekt.
Der var efter fremlæggelsen generel konsensus om, at visionen er god og dækkende for retningen
af DARU’s kommende arbejde under forudsætning af, at et punkt om naturbeskyttelse tilføjes.
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Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

John Fatum fremlagde det reviderede årsregnskab 2016 med resultatet kr. 25.729,- og en samlet
egenkapital på kr. 141.941,-. Se bilag 4.
Kommentarer:
• Præmiepenge, der ikke blev hentet rettidigt, fra tidligere år er blevet udbetalt i år.
• Ift. budgettet er indtægterne ikke realiseret, da der har været færre løb end forudset.
• Markedsføringsbudgettet er ikke blevet udnyttet - ikke alle løb benytter sig af de budgetterede
penge til opslagsboost på DARU’s Facebookside.
• Der er ikke længere incitament for at blive ved med at hæve egenkapitalen, men det er fint
at have en buffer ift. fondssøgninger, optagelse i forbund mv.
Regnskabet blev godkendt.
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Bestyrelsen fremlægger budgetforslag til det kommende år

Anna Movin fremlagde bestyrelsens budgetforslag til det kommende år. Se bilag 5.
Kommentarer:
• Der afsættes midler til et honorar for vedligehold af tilmeldingssystem.
• Der budgeteres med nulvækst ift. antallet af licenser.
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• Der afsættes midler til international satsning ift. ARES løb.
• Der afsættes midler til markedsføring jf. Markedsføringsstrategi 2017.
• Der budgeteres bevist med et underskud med henblik på øget markedsføring og udgifter
hertil.
Til hovedbestyrelsen blev følgende forslag til videre diskussion fremsat af generalforsamlingen:
• Ny model for løbsgebyr
– Gebyr pr. deltagende hold istedet for fast løbsgebyr.
– Indføre gebyr for fighter-rækken.
– Forsøg at opretholde samme indtægt.
• Præmier
– CAS savner muligheden for at få udbetalt præmiepenge istedet for fristarter.
– Erstatte pengepræmier med et ranglistesystem eller lignende.
– Der er ikke mange hold der kører efter præmier (jf. brugerundersøgelse).
– Der stilles spørgsmål ved, om den nuværende model favner bredden og ikke kun eliten.
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Bestyrelsen fremlægger Markedsføringsstrategi 2017

Tobias fremlagde Markedsføringsstrategi 2017. Se bilag 6.
Kommentarer:
• Videoer skal være målrettet begynderen - vi må ikke gøre AR for ekstremt.
• Hjemmesiden skal gøres bedre.
• Find ekstern konsulent med styr på markedsføring.
• 1-1 samtaler på video har en god virkning.
• Benarbejdet skal også foregå i foreningerne - markedsføring er ikke kun DARU’s ansvar.
• Fyraftensløb er essentielle at nå ud til.
• Forslag om tema adventure races.
• Forslag om “kør med en erfaren racer”-koncepter.

9

Forslag til vedtægtsændring

Simon Gregersen præsenterede forslaget til vedtægsændring jf. bilag 7. Fremsendte bemærkninger
fra Mikael Have blev oplæst. Hovedbestyrelsen argumenterede for, at henset til foreningens kompleksitivitet, regnskabspoter og posteringers omfang er en assistanceerklæring tilstrækelligt med
henblik på at minimere arbejdet fra både revisor og bestyrelsen.
Generalforsamlingen vedtog forslaget til vedtægtsændring uden afstemning.
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Fastsættelse af medlemskontingent

Generalforsamlingen foretog ingen ændringer af medlemskontingentet, hvorfor pr. dag dato er
kontingentet fortsat kr. 100,- pr. personligt medlem, kr. 50,- pr. foreningsmedlem og kr. 25,- pr.
juniormedlemsskab.
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Valg af formand

Tobias Bang blev opstillet og valgt som formand.
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Valg af menige medlemmer til hovedbestyrelsen

Simon Gregersen og Troels Ottesen (CAS) blev opstillet og valgt som menige medlemmer til
hovedbestyrelsen.
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Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen

Jonas Borsøe, Camilla Gry Elmann og Sessel Elmstrøm blev opstillet og valgt som suppleanter i
prioriteret rækkefølge som nævnt.
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Valg af revisor

Som revisor valgtes Alexander Brix Kronborg, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
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Behandling af indkomne forlsag

15.1

Fremlæggelse af brugerundersøgelse

Tobias Bang fremlagde resultatet af brugerundersøgelsen. Se bilag 8.

15.2

Master distancen - hvad gør vi?

Lars Bukke fremlagde et oplæg omkring Master distancen.
Kommentarer, spørgsmål og forslag:
• Bør Master afskaffes pga. for få deltagere?
• Kvaliteten og længden af Challenge er høj og er blevet højere (“mini-master”)
• At skære ned på antallet af Master-løb ned har ikke hjulpet
• 3-4 af de etablerede Master-hold er “forsvundet” og ingen har erstattet dem
• Målgruppen for Challenge skal overvejes - tivoli eller ikke tivoli?
• Feltet på master bliver trukket ud, mange får ikke oplevelsen af at gennemføre - er der for
kort tid ml. vindertid og maxtid?
• Mentorordning - kør med en erfaren adventure racer
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• U23/U25 række unionsstøtte - unge har måske ikke råd til at køre Master?
• Er Challenge-løb for lange?
• Skal Master afskaffes nogle år for da at holde fokus på Challenge?
• Der er mange konkurrenter på “adventure”-markedet
• Cup på tværs af master/challenge

15.3

Eliterække i challenge

Thomas Guldmann stiller forslag om en eliterække i Challenge; hvis et hold har vundet Challengecuppen et år, eller hvis en max-score opnås udelukkes man fra DARU cuppen det kommende år.
Kommentarer:
• Flere restriktioner er negativt
• Hellere gør master bedre, ikke pille for meget ved den eller velfungerende Challenge distance
• Stor administrativ opgave, de færreste hold har samme opbygning fra løb til løb og år til år
• Brugerundersøgelsen påpeger at konkurrence ikke betyder ret meget for racere.
Generalforsamlingen besluttede at bibeholde DARU cuppen som hidtil.

15.4

Dommerudvalget har ordet

John Fatum fremlagde, at Facebook-gruppen for dommere er velfungerende. Løbslederne er glade
for arbejdet. Der er indkøbt dommerjakke, som sendes fra løb til løb sammen med beach-flag mv.

15.5

Racespecifikke diskussioner

5-meterreglen
Camilla Gry Elmann foreslog, at 5-meterreglen revideres, da reglen er svær at håndhæve og ikke
altid bliver fulgt. Forslaget lød, at alle poster som udgangspunkt skal røres, men specifikke etaper
kan benytte 5-meterreglen.
Kommentarer:
• Reglen er utydeligt beskrevet: man skal være samlet på ét tidspunkt - man skal ikke
nødvendigvis stå samlet og klippe
• Det er løbsleders ansvar at lægge ruten, så snyd ikke er oplagt
• Lad løbsleder afgøre reglen
• Forslag om at benytte klippearmbånd
Generalforsamlingen besluttede at revidere beskrivelsen i standardreglementet.
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Postplacering
Tobias Bang fremlagde Kristian Torp’s indkomne forslag om en klarlægning af den benyttede orienteringsnorm for adventure racing og om hvorvidt man ønsker at benytte DOF’s orienteringsnorm
eller AR-specifikke normer.
Kommentarer
• “Bingoposter” er ikke hensigtsmæssig
• Der henvises til ny vejledning af Henrik Leth Jørgensen
• Løbsleders opgave at lave hensigtsmæssige poster, der kan sættes præcist
• I orinteringsnormen benyttes tydelige terrængenstande, i AR er det ikke altid tilfældet
• Postplaceringen skal ikke være svær, men vejen dertil
Generalforsamlingen appelerer løbslederne til at lave hensigtsmæssige poster, der kan sættes præcist ift. terræn og kortmateriale.

Refleksveste på inliners
Thomas Guldmann forslår at det nuværende standardreglement om refleksveste på inliners afskaffes.
Kommentarer:
• Inliners skal i princippet betragtes som gående og politiet skal søges om tilladelse
• Lad det være tilladt at have refleksvesten på under rygsæk
Generalforsamlingen bibeholdt reglen og bemyndigerer dommerudvalget til at debattere yderligere

15.6

Fælles trackingsystem

Thomas Guldmann åbner for diskussion omkring indkøb/leje af fælles GPS trackingsystem.
Kommentarer:
• Benyt et fælles TA registreringssystem, da tracking er dyrt (AR-Als fremviste deres system)
• Vigtig for publikumsvenligheden - mange følger med
• Ressourcetungt at afvikle
• Unionen kan ikke fascilitere et system på nuværende tidspunkt
Generalforsamlingen bemyndigede Thomas Guldmann til at undersøge mulighederne nærmere.
Løbslederne viste interesse for et fælles TA registreringsystem og afprøves i det kommende år.
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15.7

Løbsveste og førertrøje

Thomas Guldmann foreslår indkøb af race bibs til DARU Cup løb og specielle bibs til Danmarksmestrene og cup-vinderne, evt. med sponsortryk.
Generforsamlingen vedtog, at hovedbestyrelsen skal undersøge forslaget nærmere.
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Eventuelt

CAS udtrykker glæde for unionen og opfordrer til at andre foreninger engagerer sig mere i sporten
og bakker op om unionen.
Der forelå ikke andet til behandling, hvorfor dirigenten hævede generalforsamlingen.
Som dirigent Kristian Torp/Klaus Jessen
Som referent Simon Gregersen
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