Referat af DBO Generalforsamling 2. oktober 2011 i Køge:
1. Valg af dirigent
Jens Peter Jensen valgt.

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning
Formand Steen Buck lagde vægt på især vores gode internationale resultater:
Xenia, PWA rookie f the year
Xenia, nr. 4 overalt i PWA freestyle
Christian Justesen, Oceanic Champion Youth
Juul, IFCA Slalom vice-verdensmester
Kruppa og Kornum, Nordisk mestre Formula Open og Youth
Vesterstrøm, nr. 7 Formula VM
Sebastian og Torben Kornum, Formula verdensmestre Youth og Grandmaster
Røgild, Formula vice-verdensmester Master
Tim Ågesen, verdensmester Kona
Danielsen nr. 6, PWA Cold Hawaii
Desuden blev sæsonens stævner fremhævet:
Rigtig god vind til slalom i Rønbjerg og formula i Nyborg, nogenlunde vind i Kerteminde, marginal vind i
Skælskør, men uheldigvis ikke nok vind til et tællende DM for første gang i mange, mange år.
Stor succes med 1-dags slalomstævner i Veddelev
Succesfulde Young Gun stævner
Kona VM i Nivå
Formula JYM VM i Skive
Desværre endnu ingen WF stævner i år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskab fremlagt af Thomas Dessau – se vedhæftede. Ingen spørgsmål.

4. Budget orientering
Budget fremlagt af Thomas Dessau – se vedhæftede. Ingen spørgsmål.

5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan)
Formula/Slalom:
Fortsætter som i år med samme aktivitetsniveau og stævner. Jan Madsen har allerede nu sagt ja til at være
overdommer til alle stævner. Slalomstævner i Veddelev, som var en stor succes i 2011, fortsætter også
2012, muligvis også andre lignende stævner andre steder. Mere mobile stævner undersøges også, bl.a. hos
Nivå.
RS:X:
Status ukendt.

Kona:
Nyt tiltag, mere senere.
Young Gun:
Bliver muligvis en del af Torm Grand Prix, men endnu ikke afklaret.

6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse)
Ingen planer om ændring af kontigenter.
Kona foreslås ændret til et raceboard-udvalg, for at tilgodese flere klasser og produkter. Enstemmigt
vedtaget.

7. Indkomne forslag
Fra Torben Kornum, ændring af vindgrænse, præsenteret af Justesen (se dbo.dk).
Kommentarer:
Kruppa: Husk at der er 40% forskel på vindtrykket ved 10 og 8 knob, så det vil være en stor ændring. Lav
højst 1 knobs ændring af gangen.
Tind: Undrede sig over Nyborg, hvor man nemt kunne plane, på trods af målinger under 10 knob og stillede
herefter modforslag om 9 knobs vindgrænse.
Røgild: Sæt mere fokus på Funsejladser, som bør tages mere seriøst. ”Suitable conditions” er et bedre
kriterium, men er historisk blevet dårligt forvaltet i DK
Juul, Internationale sejladser er kun sjældent fralandsvind, og vinden er derfor typisk mindre hullet.
JPJ: Kan ikke starte i 8 knob og er nervøs for bredden
Novak: 10 knobs regel for stiv for arrangører.
Buck: Vi risikerer at miste bredden. I Skælskør kunne jeg ikke plane i ”10 knob”.
Justesen: Mere fokus på mobile stævner
Afstemning:
Originalt forslag med 8 knob: 0 for
9 knob: 4 for, 6 imod
Kapsejladsudvalg undersøger evt. nye muligheder for både vindgrænser, fun-sejladser: 9 for, 0 imod
Henrik Bærentzen, Forslag om Kite-race under DBO (se dbo.dk)
Afstemning: 13 for, 0 imod
Danni Jacobsen, Forslag om slalom 63 registreret for hele sæsonen (se dbo.dk):
Kommentarer: Fra Kruppa, Juul, Buck, Røgild, Frederik, Carstens, Tind som generelt omhandlede det
positive i at forsøge at begrænse udstyret, men det negative i signalværdien, problematiske i at være låst for
et helt år og den administrative byrde for dbo og klubber.
Afstemning: 1 for, 9 imod
Danni Jacobsen, Forslag om 1 FW bræt for hele sæsonen (se dbo.dk):
Afstemning: 2 for, 9 imod
Dannis øvrige forslag (se dbo.dk) henlægges til evt. og kapsejladsudvalget, da det opfattes som indstillinger,
hvilket alle var enige i.

8. Valghandlinger:
8.1. Valg af formand. (Steen Buck Hansen, ikke på valg)
8.2. Valg af kasserer.(Thomas Dessau, ønsker ikke genvalg)
Dessau takker af efter ca. 7 år. Valget henlagt til ekstraordinær generalforsamling 21. oktober kl. 18 i
Redningshuset i Klitmøller, pga. manglende kanditat. Hvis der ikke inden er fundet en kandidat, bliver
foreningen lukket og kassen overført til DS. Dagsorden i Klitmøller: Valg af kasserer og valg af WF-udvalg.
8.3. Valg af udvalgsformænd.
a. Webmaster
Carstens foreslår Anissa, enstemmigt valgt.
b. Formand for formula/slalom-udvalget, (Henrik Cartsens, ikke på valg)
c. Formand for wave-/freestyle udvalget, (Martin Sørensen, ønsker ikke genvalg)
Henlagt til Klitmøller
d. Formand for OL/udvalget, (ikke aktivt)
e. Formand for speedudvalget, (Bens Niss & Brian Røgild, ikke på valg)
f. Formand for PR/sponsor-udvalget, (Katrine Jensen, ikke på valg)
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
JPJ og Røgild valgt, Tind suppleant

9. Eventuelt
Carstens:
Muligvis 2 sejl og 2 finner internationalt i FW. Ingen tilslutning til at registre udstyr i DK.
Tilmeldingsfrist for stævner: Skal det være dyrere at tilmelde sig på dagen, skal fristen ligge tidligere?
Mere mobile stævner
Flere hænder til FS-udvalget, hvor Carstens har løftet det tunge læs i 2011.

Referent: Nikolaj Kruppa

