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Referat fra DBO generalforsamling d. 14-9-2013 i Køge 
 
Dagsordenen for DBO’s ordinære generalforsamling 2013 indeholder følgende: 
 
1. Valg af dirigent. (Bent Jeppesen) 
 
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning 
 
F/S ved Henrik Carstens (HC), god sæson med god aktivitet og nyt koncept med koordineret tilmelding som 
bla. har sikret en enklere og mere stabil tilmelding. 
Endvidere har vi som noget nyt afviklet DM som en serie baseret på alle sæsonens stævner. Serien ser ud til 
at virke fint, vi har sikret fortsat DM status til Formula, Slalom og kombineret. 
Med i alt 36 gennemførte sejladser har vi med et gennemsnit af 6 sejladser pr. stævne igen fået sejlet mere 
end forrige sæson. Foruden flere gennemførte sejladser har vi også set flere deltage i et stævne, en 
fremgang vi kan glæde os over og som forpligter fremover. 
Igen i år har en række sejlere modtaget stævnestøtte til internationale stævner. Støtten er med til at sikre 
sejlernes muligheder for at deltage i stævner rundt om i verdenen og dermed fortsat bringe input til dansk 
windsurfing.  
 
W/F ved Lars Helmersen (LH). 
2 gode stævner men også en del aflysninger, vejr og antal forhåndstilmeldte har før til disse beslutninger i 
udvalget. 
 
Formandens beretning: 
DBOs medlemmer, især Jer som ikke deltog i generalforsamlingen har brug for at revidere jeres opfattelse 
af hvad det vil sige at være medlem af en forening. 
Vi har mellem 187 og 138 som ønsker at have DBO (dem der betaler) 
Så er der jer, som ønsker at sejle slalom / formula stævner / sejladser. Som er aktive på vandet. 
Så er der W/F sejlerne som skal på vandet til deres DM i Uge 42 over 4 dage i Klitmøller 
Af alle OS i DBO er der 4 som har påtaget sig bestyrelses arbejdet, DET HOLDER IKKE (og slet ikke i 
længden). 
Hvis I skal gøre jer håb om at ”Nogen” vil række hånden op og påtage sig roller i DBO, det være sig 
Formand, Kasserer, Webmaster eller udvalgsformand, Så bliver I nødt til at komme ud af busken og vise at I 
bakker op og At i er villige til også at lægge noget arbejde i foreningen DBO. 
400 kr/ år i kontingent, dækker ”kun” udgifterne, dertil kommer ”arbejdet” og hvis det skal løftes af 2-4 
personer år efter år, så er det nemmere at lade være. MEN hvis Alle byder ind med nogle timers arbejde for 
DBO i løbet af vinteren eller stævnerne eller op til stævnerne og at bestyrelsen ved HVEM I er og HVOR I er, 
så er der større sandsynlighed for at ”Nogen” tør sige Ja, til at være aktiv i bestyrelsen i DBO. 
Så derfor LISTEN: 
Listen er den hvor man som betalende medlem kan skrive hvad man kan byde ind med som frivillig! 
De eneste som ikke nødvendigvis har ”Pligt” til at stå på listen det er Juniorerne (så der kan forældrene 
passende melde sig) og så måske medlemmer som har været med under 12 mdr.! 
Alle os andre bør stå på listen eller stå under  ”hvem er hvem i DBO.dk” dvs. have en tillidspost/funktion i 
DBO. 
Hvorfor nu det? 
Hvis I skal gøre jer håb om at der er nogen, der melder sig som formand for foreningen her, så skal 
vedkommende kunne regne med at hvis han eller hun beder om hjælp, SÅ FÅR DE HJÆLP. 
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Ellers kan jeg fristes til at foreslå et kontingent på ca. 5000 kr / år, som dækker udgifter til planlægning af 
stævner, dommer, bådfører, fotograf  , osv. (ca. 50.000 kr) 
Så før I siger noget, så skriv jer på listen! (til alle dem som valgte IKKE at deltage i generalforsamlingen, kan 
jeg fortælle at 9 ud af de 10 fremmødte HAR skrevet sig på listen, så nu er det DIN tur!) 
 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
Nikolaj Kruppa gennemgik regnskabet for 2012: 
Vi fik i 2012 et lille overskud på 18.299 på trods af faldende indtægter fra især banner-reklamer, men også 
let faldende kontingent-betaling. De faldende indtægter blev dog opvejet af en stor reduktion i udgifter til 
bl.a. kørselsgodtgørelse, hvor udvalgene er blevet bedre til at vælge lokale dommere og køre sammen. 
Desuden blev en række stævner  afholdt i DBO-regi uden kompensation af klub. 
Medlemstallet er svagt faldende, men set over de sidste 7 år, er der ikke tale om et drastisk fald – se 
figuren nedenfor. Udsvingene i kontingentbetalingerne skyldes i højere grad den energi, der er brugt på at 
indkræve kontingenter end faldende aktivitet. I F/S har der de sidste 2 år været klart stigende aktivitet og 
antallet af aktive kapsejlere og deltagere til stævnerne er steget pænt de sidste år. 
  
 

 
 

 
4.  Budget orientering. 
 
LHE fremlagde et budget hvor budskabet er som i 2012 og 2013, hold udgifterne under indtægterne udvalg 
for udvalg. DBO skal påregne at bruge et fast beløb hvert år til en person som hjælper kasseren med 
praktiske opgaver over året. Dette er godkendt på GF i 2011, 
 
 
Budget for 2014: 
 
Indtægter 46 x 300 = 13800 
141 x 500 = 70500 
84300 kr (minus faste udgifter til Hjemmeside, hjælper til kasserer osv.) 
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Udgifter til Stævner skal være (W/F og F/S skal være) mindre end dette i hele 2014. 
 
Budgettet er godkendt 
 
 
 
5.  Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan). 
 
Bestyrelsen opgaver: 
Forslag fra 2011 sættes i værk,” Lønnet” hjælp til kasserer funktionen. 
Kasseren har det overordnede ansvar for klubbens økonomi, sammen med den øvrige bestyrelse. Alle 
bevillinger skal godkendes af kasseren. 
Den daglige opfølgning på økonomi, medlemskartotek, stævne økonomi og udbetalinger af godkendt bilag 
udføres af en ”lønnet” medarbejder. 
 
Retningslinjer for udvalgene: 
Der skal arrangeres stævner som økonomisk hviler i sig selv (over en sæson) 
Stævnerne skal være geografisk fordelt i DK 
Dommere skal rekrutteres lokalt (af økonomiske årsager) 
Stævnerne skal indfri flertallet af udøvernes forventninger til et godt stævne (Alle kan ikke altid være 
tilfredse) 
Udvalget skal inddrage udøverne i planlægning og afvikling af stævnerne (sikre vidensdeling og arvefølge) 
 
Retningslinjer for medlemmerne i DBO: 
Sig JA til at hjælpe hvis bliver spurgt 
Tilbyd at hjælpe hvis I kan se et behov (Nyt medlem, Bestyrelse, værtsklub) 
Kom med konstruktive forslag (ikke kun højlydt kritik!) 
Tag godt imod nye sejlere (det er ikke KUN stævne arrangørernes opgave) 
Du skal Yde for at kunne nyde! 
 
6.  Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse). 
Kontingent for Senior hævet fra 400 kr/år (som de har været de seneste 20år) til 500 kr/år for at sikre 
balance med den nye udgiftspost, (Junior-kontigent fortsætter uændret med 250 kr/år) og Passivt 
medlemskab afskaffes (3 personer i 2012) VEDTAGET  
 
7.  Indkomne forslag. 
Ingen 
 
8.  Valghandlinger: 
8.1. Valg af formand. (Ulige) (Lars Helmersen, ønsker ikke genvalg), Ander Boje 
8.2.  Valg af kasserer.(Lige) (Nikolaj Kruppa, ønsker ikke at fortsætte) Anissa Mohrath 
8.3.  Valg af udvalgsformænd. 
a. Webmaster (Ulige) (Anissa Mohrath, på valg) Webmaster ændres til Web redaktør, Anissa Mohrath 
b. Formand for formula/slalom-udvalget,(Lige) (Henrik Carstens, ønsker ikke at fortsætte) Henrik Carstens 
c. Formand for wave-/freestyle udvalget,(Ulige) (Christopher Friis, ønsker ikke genvalg) Andreas Jørgensen 
d. Formand for OL/udvalget, (Lige) (ikke aktivt i 2013)  Nedlagt, Godkendt 
e. Formand for speedudvalget,(Ulige) ( Bens Niss & Brian Røgild, på valg) Nedlagt. Godkendt 
f. Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige) (ikke aktivt), ledig. Bestyrelsen opfordrer medlemmer med 
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”flare” for denne slags arbejde at Skrive ansøgninger og lave opsøgende arbejde og sende det til 
bestyrelsen for godkendelse. 3 timer gør en kæmpe forskel 
8.4.  Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. (Alle 3 Genvalgt) 
 
9. Eventuelt 
9.1 NK, Bestyrelse og Udvalgsformænd fik i 2012 dækket deres kontingent og tilmeldingsgebyr til 
stævnerne? Skal denne ordning fortsætte? Godkendt (dvs. 4 personer) 
9.2 Kontingent på 1000 kr/ person og en refusion på 50% ved fremmøde til Generalforsamling. Tak det vil 
bestyrelse se på med positive øjne. 
 
STOR TAK TIL KØGE 
 
STOR TAK TIL DE FREMMØDTE 
 
STOR TAK TIL DE NYE I BESTYRELSEN OG UDVALGENE 
 
Og er MEGET STORT TAK til alle JER som HAR og som vil skrive jer på listen så ANDERS BOJE OG RESTEN AF 
BESTYRELSEN kan fordele arbejdet omkring sæson 2014 i DBO. 
 
 
Referent:  Lars Helmersen (LH) 
 
 
 

Navn Mobil Kan bidrage med: 
Lars Helmersen 72202359 Kontakt til F/W sejlere / Forenings arbejde / Junior Wave/Freestyle 
HC  Det meste 
Kruppa 99555648 Diskussion af format/ regler/ koncept i F/S 
Sebastian 
Kæmpe 

22717432 Kan hjælp med lidt af hvert oftest på Sjælland 

Christian 
Justesen 

20629394 Kan det meste, oftest i Jylland 

Sebastian 
Kornum 

41110400 Kan det meste 

Martin Funch 22145002 Evt. Rep. Af trailer osv. 
Andreas 
Jørgensen 

23984137 Formand for W/F, Overdommer, PWA knowhow 

Anissa Mohrath 28250535 Foreningsarbejde / Webredaktør m.m. 
Ken Langæble 
Olsen 

29230360 Stævnehjælp ,Logistik 
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