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Valg af dirigent: Jens Peter Jensen 

Valg af referent: Danni Jakobsen 

Generalforsamlingen er oplyst for sent, og derfor er den reelt ikke gældende. Der er ingen 

indvendinger, derfor er generalforsamlingen gældende.  

Thomas Dessau (kasserer) har ordet: 

Torben Kornum bemærker, at der skal sættes gang i DBO, hvis det ikke skal gå i stå. Med et 

budgetteret underskud for 2009, er der ikke mange år at drive DBO i.  Ligeledes spørger 

Torben, om det kræver medlemskab af DBO for at deltage i Kona. 

Nikolaj Kruppa spørger, hvorvidt det er realistisk at tredoble indtægterne på 

bannerannoncer. Ligeledes hvorvidt det er realistisk at tjene mere på kontingenter for 2010. 

Mht. bannerindtæger mener bestyrelsen, at det er realistisk ved at ændre prisstrukturen. 

Indtægterne på kontingenter skal nås ved, at udsendte girokort til medlemmer/tidligere 

medlemmer bliver indløst. Men det er uvist, hvorvidt det er muligt.  

DBO ønsker at fastholde den nuværende kontingentpris.  

Steen Buck: 

I år har der været flere store stævner i Danmark, b.l.a. WaterZ, World Cup osv. Skive skal have 

VM næste år i Formula, og der afholdes VM i Kona   

Der spørges til, hvad WaterZ egentlig var, og det starter en debat om reklamen for stævnet. 

Det ønskes at WaterZ bliver mere synliggjort, og det gøres klart, at WaterZ ikke er en DBO 

aktivitet, og hvis man ønsker, at det skal være en del af DBO, er det nødvendigt, at man gør det 

mere synligt på b.l.a. DBOs hjemmeside.  

Mikael Harboe spørger til, om DBO skal være indviklet med Kitesurf? Steen Buck forklarer, at 

de har ytret ønske om at være en del af vores stævner og spurgt til, hvordan man afvikler 

events. Det ønskes fra DBOs side at sammensmelte flere discipliner (ligesom WaterZ) og 

investerer i at få sådan et koncept stablet på benene, så det er muligt at genere noget 

indtjening på længere sigt. Derved er det en god disciplin.  

Det ønskes fra Brian Røgild, at der bruges lidt flere penge på DM, og at man flytter stævnerne 

fra de lokale klubber, og i stedet får noget mere kvalitet. Yderligere ønskes det, at man 

sammensmelter flere discipliner sammen – fx Wave, Freestyle, Slalom og Formula.  

Der refereres til de Tyske mesterskaber, hvor der er flere discipliner repræsenteret. Her 

nævnes bl.a. Hvide Sande, hvor der er mulighed for både at sejle ude i havet samt inde i 

fjorden.  

Nikolaj Kruppa gør opmærksom på, at det er nødvendigt at lokke flere sejlere til stævnerne, 

fordi hvis udviklingen forsætter med færre og færre sejlere, så er det formenligt sidste år vi 

har et officielt DM. Derfor kan det være nødvendigt at lokke udlændinge til også.  
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Det ønskes fra RS:X, at man inviterer andre sejlere fra andre nationer. Det møder lidt 

spekulationer fra andre, da det ikke er interessant for andre at køre langt for at sejle i 

fralandsvind.  

Kasper Juul Larsen gør opmærksom på, at der bliver svært at finde nogle klubber, som ønsker 

at afvikle stævnerne. Hvis den højere kvalitet ønskes fra stævnerne, er det svært at finde 

klubber/dommere osv. , som er i stand til at møde disse krav. 

Wave/Freestyle ønsker til næste år at der bliver afholdt et forårs stævne i Klitmøller, som vi 

kender det fra efterårsferien i forbindelse med et par helligdage. Sjælland forsætter, ellers er 

planen, at Wave/Freestyle kommer med til et fælles stævne i DBO 

(Formula/Slalom/RSX/KONA) 

Valghandlinger: 

Steen Buck Hansen (formand) genvalgt for 2 år (2012) 

Thomas Dessau (kasserer) forsætter i 2011 (2011) 

Udvalgsformand (webmaster). Danni ønsker ikke at forsætte. Der gøres opmærksom på, at 

webmasterarbejdet bliver nemmere i fremtiden, da de forskellige udvalg har fået et godt 

kendskab til systemerne, så webmasteren ikke skal lave almindelige opgaver.  

Lars Bødker stopper som formand for formula/slalom, og Henrik Carstens er valgt som ny 

formand. Christian Justesen tiltræder som ny mand i juniorkapsejladsudvalget. Ligeledes er 

Thorsten Johansen fra Skive ny mand i Formula/slalom udvalget i DBO. 

Formula/Slalom 

Henrik Carstens (Ny Formand) (2012) 

Thorsten Johansen (2012) 

Christian Justesen  (2012) 

Kasper Juul Larsen (sejlbestemmelser & rangliste) (2011) 

 

Wave/Freestyle 

Martin Sørensen (Formand) Genvalgt for 2 år. (2012) 

Xenia Kessler (2011) 

Kenneth  Danielsen (2011) 

Tommy Røsholt (2011) 
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RS:X 

Kim Karlsen  (Formand) (2011) 

Speed 

Bent Niss (2012) 

Brian Røgild (2012) 

Kona 

Peter Svensson (Formand) genvalgt valgt for 2 år (2012) 

Julie Kessler (Marketing) (2012) 

Mads Ring (Stævnekoordinater) (2012) 

Allan Koch (Webmaster Kona) (2012) 

 

PR/Sponsorudvalget 

Steen Buck står for udvalget. Torben Kornum gør opmærksom på, at det er vigtigt, at det er en 

engageret person, som skal stå for denne del. Det udgør en stor del af DBOs indtægter, og 

derfor er det vigtigt, at der sættes ind her.  

I dette udvalg er Henrik Christensen (jern), Katrine Jensen & Steen Buck Hansen. Det gøres 

opmærksom, at det er nødvendigt, at webmasteren arbejder sammen med PR udvalget.  

Revisorer 

Jens Peter og Erling Tind har valgt at genopstille som revisorer. Torben Kornum har valgt at 

være revisorersuppleant.  

 

Evt.   

Det ønskes fra Jens Peter Jensen (dirigent), at Young Gun får nogle klare retningslinjer, så det 

er ens til alle stævnerne. Torben Kornum og Jens Peter Jensen ønsker at få disse retningslinjer 

implementeret i stævnerne.  

Der holdes et møde om dette i Klitmøller i uge 42 i forbindelse med DM og YGC. René fra Nivå 

skal ligeledes være en del af dette udvalg.  

Kim fra RS:X spørger, om det kan være en fordel at slå os sammen med RS:X (Formula). 

Mikkel Asmussen gør opmærksom på, at det er to forskellige veje at have stævner i Klitmøller 

samt Kerteminde.  

Torben Kornum gør opmærksom på, at der er masser af events, men informationen om disse 

stævner bliver ikke formidlet ud til sejlerne. Plakaterne bliver måske sendt ud, men der skal 
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følges bedre op, når vi lancerer et nyt koncept. Ellers drukner det, og der har ikke været nok 

opmærksomhed på de nye sejlere, som mødte op.  

Mikkel Asmussen gør opmærksom på, at der skal samles så mange disciplinerne samme sted, 

og så er der nogle af disciplinerne der går lidt ud og ind alt efter lokationen.  

Det forslåes fra Katrine Jensen, at der laves en mentorordning. Dette har haft succes i RS:X.  

Jesper Vesterstrøm foreslår, at der sendes en repræsentant ud til klubberne, så der forklares 

om, hvad stævnerne egentligt går ud på.  

Thomas Dessau snakker om, at der skal forklares til nye sejlere, hvordan man går fra 

onsdagsrace til DBO rangliste. Thomas Dessau gør ligeledes opmærksom på, at der er mange 

sejlere ude i klubberne, som har fint grej, men bare ikke er en del af stævnerne.  

Konceptet med at holde stævner i fx Nivå og Skive burde kunne flyttes til steder, som er bedre 

at sejle. Fx skal Nivå flyttes til Tisvilde (nordkysten). Formanden Steen Buck er villig til at 

flytte stævner til andre steder, hvis det er et ønske fra sejlerne.  

Tisvilde vil skræmme bredden væk lyder det fra dirigenten.  

Formandens ord til afslutning.   

 

Steen Buck. 

 

Vi ses i 2011 til en ny sæson, god jul og godt nytår.   


