Referat af den ordinære generalforsamling for
Dansk Adventure Race Union
Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle
November 18, 2018

Fremmødte
• Tobias Bang, Formand DARU
• Klaus Jessen, Aarhus Adventure
• Kristian Torp
• Søren Spang Hansen, AR Als
• Laura Lambæk, Aarhus Adventure
• Lasse Holch, Aarhus Adventure
• Anders Vang Bjerrum, Aarhus Adventure
• Simon Gregersen, DARU + Thy
• Anna Movin, DARU + SOK Multisport
• (Camilla Gry, SOK Multisport)
• (Casper Iversen, SOK Multisport)
• (Johan Thorup, Ry)
Den 11. november 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen
Dansk Adventure Race Union. I henhold til indkaldelsen blev den følgende
dagsorden behandlet.

1

Valg af dirigent og referent

Til dirigent blev Klaus Jessen valgt og som referent Simon Gregersen.
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Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigede

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
Med foreningsrepræsentanter var 103 ud af 185 gældende foreningsstemmer tilstede. Foreningerne NOSK, WAT, CAS og Lillebælt Adventure Team
var ikke repræsenteret.
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Bestyrelsen aflægger sin beretning

Tobias Bang fremlagde bestyrelsen beretning jf. bilag 1. Ingen yderligere
kommentarer forelå.
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Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Simon Gregersen fremlagde årsrapporten jf. bilag 2. Ingen kommentarer
forelå og regnskabet blev godkendt.
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Fremlæggelse af hovedbestyrelsen budgetforslag
for det kommende år

Tobias Bang fremlagde budgetforslag for regnskabsåret 2018/2019. Se bilag
3. Der budgeteres med et underskud jf. ønsket om at investere yderligere i
markedsføring og udvikling af sporten.
Generalforsamlingen appellerer hovedbestyrelsen til at opprioritere sportslige udviklingstiltag velvidende at det kan resultere i et større underskud.

6

Fastsættelse af medlemskontingent

Generalforsamlingen foretog ingen ændringer af medlemskontingentet, hvorfor kontingentet fastholdes pa kr. 100,- pr. personligt medlem, kr. 50,- pr.
foreningsmedlem og kr. 25,- pr. juniormedlemsskab.
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Behandling af indkomne forslag

7.1

Vedtægtsændringer

Simon Gregersen fremlagde på hovedbestyrelsens vegne forslag om vedtægtsændring jf. bilag 4. Forslaget blev vedtaget med hele generalforsamlingens
tilslutning.
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Valg af formand

Tobias Bang modtog genvalg som formand og er valgt for en 2-årig periode.
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Valg af menige medlemmer til hovedbestyrelsen

Ved fredsvalg modtog
• Simon Gregersen valg som menigt hovedbestyrelsesmedlem,
• Laura Lambæk valg som menigt hovedbestyrelsesmedlem,
begge for en 2-årig periode.
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Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen

Ved fredsvalg modtog
• Thomas Guldmann valg som 1. suppleant,
• Klaus Mygind valg som 2. suppleant
Bestyrelsen opfordrede suppleanter til at deltage i bestyrelsesmøder, arbejdsgrupper mv. i det omfang, det er muligt.
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Valg af godkendt revisor

Som revisor blev Alexander Brix Kronborg, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgt.
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Eventuelt

12.1

Hvordan forklares deltagerfaldet det seneste år? Hvad
gør vi for at ændre det?

I det seneste år er det samlede deltagerantal falde med ca. 700 starter. Hvad
kan årsagen være?
Diskussion:
• Antallet af deltagere på Figther-distancen er steget. Det er godt tegn;
på sigt flytter de muligvis over på de andre distancer.
• Challenge-distancen er overordnet set blevet mere en ’kort’ master,
hvor der lægges mere vægt på det fysiske end teamopgaver mv. Vindertiderne er steget. Det er blandet hvad challengedeltagere søger i
løbet (teamopgaver, rapelling mv. vs. hurtigt, fysisk).
• Skal man arbejde med maxtid istedet for vindertid i definitionen af
distancerne, så løbslederne lægger banen så størstedelen af deltagerne
gennemfører indenfor maxtiden?
• Der køres stærkt på Challenge-distancen, så en vindertid på 6 timer
medfører en måltid på 12 timer for den bagerste del af feltet.
• Er løbslederne begyndt selv at definere hvad distancerne indeholder?
Skal unionen håndhæve og klargøre definitionerne af distancerne bedre?
• Bør man indføre to distancer: "Challenge 1" vs "Challenge 2"?
• Kan løbslederen lægge banen så vindertid/maxtid kan justeres mere
under løbet (eks. ekstra poster)
• Der er mange tilbud: OCR, trail, MTB, etc. Kan vi markedsføre AR
bedre?
• YACS prøver at give Figther-distancen mere information, da de oplever
deltagerne synes uvidenhed om distancer, discipliner mv. ’skræmmer’
og gør det mere uoverskueligt end det tiltaler.
• De løbere, der kørte sidste år, hvorfor kører de ikke i år? Har folk blot
tjekket ’adventure race’ af på checklisten og derfor ikke kører mere. De
garvede racere vil gerne have nye områder og ny natur.
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• Figther-distancen kan virke som en ’spot’-aktivitet. Hvordan fastholder
vi deltagerne og får dem til at identificere sig som adventure racere?
• Kan man som union hjælpe løbslederen til at overskue det ekstra arbejde i at finde nye områder at køre race?
• Vi mangler de større byer: der har ikke været nogen løb i Aarhus,
Odense, København mv.
• Kunne man lægge eksempler på (tidligere) races op på hjemmesiden?
Discipliner, distancer, mv.?
• Kan man lægge mere op til at lave et ’årshjul’ og få folk til at køre hele
cuppen?
• Kunne unionen pålægge/diktere/vejlede løbslederne at lave e.g. challengedistancer på specifikke længder, så der er mere sammenhæng i kalenderen så ikke alle løb har en vindertid på 9 timer.
• Er deltagergebyrer for høje/lave? Kan vi køre det mere klart, hvad
man betaler for?
• Mere gennemsigtighed – hvad får man for pengene?
• Flere sociale ting lige efter løb, eks. AR Als Pulled Pork, så der skabes en følelse af at være ’sammen om noget’. Folk tager ofte hjem
umiddelbart efter målgang.
• Kan man tilbyde løbslederne hjælp (evt. lønnet) ift. markedsføring, så
løbslederne kun skal fokusere på løbet og deltagerne. Evt. ekstern (billig) arbejdskraft, eksempelvis studentermedhjælpere, universitetsstuderende mv. til markedsføring?
• Skal unionen støtte mere konkret? "Hvis I laver et event, så betaler vi
for det", eksempelvis mad.
• Selvom efterskoleeleverne nok ikke skal være en decideret målgruppe
for markedsføring mv. kunne man godt udnytte efterskolerne til at
informere om eksistensen af DARU og cuppen.
• Skal DARU’s Facebookside mere være et nyhedsmedie om AR?
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12.2

Hvordan får vi flere frivillige arbejdstimer i DARU?

• Vi skal være mere åbne overfor at få folk ind, der ikke nødvendigvis
har noget med sporten at gøre.
• Generalforsamlingen: hvis vi gerne vil have flere til GF skal vi gøre
pakken større: mini-race, foredrag eller lignende. Ligeledes skal der
noget mere til, hvis vi vil have flere løbsledere til: der skal være mere
at komme efter. Kunne man koble foreningsweekend med GF?
• Konkretiser og afgræns opgaver mere og brug Facebook eller prik enkelte
individer til specifikke opgaver.

12.3

Deltagernationalitet til DM

Forslag fra Lars Bukkehave: kan vi ændre reglerne så kun halvdelen/tre
fjerdedele af deltagerne på et hold til DM (der vil have mulighed for at vinde
DM-titlen) skal være dansk?
• Ift. promovering af sporten kunne der være en pointe i (måske) at
tiltrække flere store hold (og dermed gøre toppen mere spændende).
Omvendt kan det også skræmme andre hold fra at stille op.
• I praksis tror generalforsamlingen ikke, at det vil få den store betydning. De udenlandske hold/deltagere jo må gerne stille op til løb.
• DM skal promoveres som det ekstra fede løb, der gøres mere ud af.
Alle kan vinde løbet, selvom de ikke kan få titlen - alligevel kan man
bryste sig af at have vundet DM-løbet. Hvorfor er det interessant som
udlænding at vinde DM-titlen?
• DM er primært en del af den danske cup og laves for de danske hold.
Bemærk cuppen er åben for udlandet.

12.4

Yeti AC: Vil DARU støtte Yeti AC ifm. afvikling af
ARES løb i 2019?

Generalforsamlingen lader det være op til bestyrelsen at afgøre om man
ønsker at støtte projektet.
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12.5

Løbskalender

Udkast til næste års løbalender forelagde inden generalforsamlingen. Der er
ingen løb i februar-marts-april eller oktober-november-december (!). Kalenderen offentliggøres senest ved årsskiftet.
• Eagle Race har endnu ikke lagt sig fast på en dato.
• Kan man prøve at lægge løbene med større mellemrun så løberne bliver
mere ’sultne’ ?
• Thy Challenge: kan man tilbyde eksempelvis Thy Challenge (såfremt
løbet til næste år består af mindst 3 discipliner) at blive et challengeløb,
evt. uden cup-gebyr?
• Kan man fylde de tomme måneder med eksempelvis foreningsweekend
eller mindre fyraftensløb.

12.6

Challenge DM

Søren Spang foreslår at der afholdes et DM i challenge (og ikke mini-master),
uafhængigt af master DM.
• Challenge DM skal defineres i samme stil som Master DM er entydigt
defineret nu.
• Generalforsamlingen opnåede bred enighed om at challenge DM er en
god idé, hvis løbet ikke bliver ’et lidt hårdere’ challenge-løb, men et
’sjovere’ challenge-løb.
• Kan man stille krav til etapelængder for at bibeholde afstande til master?

Der forelå ikke andet til behandling, hvorfor dirigenten hævede generalforsamlingen.
Som dirigent Klaus Jessen
Som referent Simon Gregersen
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