Referat generalforsamling DBO 2015-12-09
Dirigent: Nikolaj Kruppa
Fremmøde: 13 fremmødte, 7 online (Skype).
Referent: Danni Jakobsen

Formandens beretning
Anders (afgående formand)
- Året har været godt, specielt pga. det nye betalingssystem (takket være Henrik C. og Steen
B.)

Formula/Slalom
Henrik (afgående formand for FW/SL)
God sæson, masser af aktivitet. En sæson præget af let og hård luft (specielt Ringkøbing).
- Titler ved NM/DM er delt ud blandt både unge og voksne (positivt)
o Takket være hjælpen fra de frivillige
- Sæsonen slutter i Nivå, Henrik takker af for denne omgang efter 6 sæsoner og der er
Henrik takkes for denne omgang af alle for sine 6 år.

Wave Freestyle
Xenia (WF)
Har kun været med til et stævne i år, og mener derfor ikke at hendes beretning er repræsentativt.
Mikkel Asmussen (WF)
Stævnet i Ringkøbing har været med rekordlav deltagelse (pga. styrbordsforhold). Derfor er det
besluttet at man ikke længere sejler stævner i Ringkøbing.
- Ikke alene pga. forholdene (styrbord) men simpelthen fordi folk foretrækker Klitmøller.
Andreas Jørgensen (afgående formand for WF)
Nordisk mesterskab var en fuser, fordi der ikke var ret mange tilmeldinger (derfor aflysning).
Sidste stævne i Klitmøller var OK i freestyle, ingen sejlads for wave grundet forholdene.

Årsregnskab 2014
Udarbejdet af Anissa Mohrath, men gennemgået af Nikolaj Kruppa.
Kommentarer til indtægter:
- Kontingenter har været en stor indtægt (70K)
- Sponsorindtægter har været signifikant
- En tak til Anissa for at indkræve kontingenter + gebyr fra for sen tilmelding
o Årsag til større overskud en budgetteret
Kommentarer til udgifter:
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Formula/Slalom havde større udgifter med at fylde traileren op
Formanden havde ikke betydelige udgifter
Balancen er fornuftig (jf. regnskabet) hvoraf 150K er på en låst højrente konto
Vi er 150 medlemmer
Vi har mistet enkelte senior medlemmer ifm. overgang til Klub-modul, dog ingen junior
medlemmer

Budget 2016
Steen beretter om budgettet
- 150 betalende medlemmer
- Der kommer ingen indtægt fra gebyr ligesom i 2014. pga. det nye system
- Udgifterne: Dommernes transport udgifter er signifikante, derfor forsøger man at benytte
lokale dommere, og gerne fra samme sted, for at minimere udgifter til transport +
overnatninger.
- Udgifterne til WF skal måske sættes op, da det er 4-dags stævner
- Kona er underlagt Nivå, da de afholder stævnet.
Bent Niss: Kunne godt tænke sig et indblik i regnskabet pr igangværende regnskabsår, for at have
et indblik i den nuværende situation.
Svar (Nikola)j: Regnskabet kunne måske have været præsenteret, hvis kasseren ikke
var stoppet i løbet af sæsonen. Regnskabet skulle herefter færdiggøres/overtages af
en anden.
Bent Niss: Ønsker et indblik i udviklingen for DBO (antal af medlemmer etc.)
Svar: WF medlemmer er gået ned, men FW/SL er gået op, og de opvejer hinanden.
Samlede indtægter fra kontingenter har været stort set konstant de sidste 8 år.

Handlingsplan
Præsenteret af Nikolaj Kruppa
De vigtigste poster overtages midlertidig af Steen Buch og Nikolaj Kruppa grundet mangel på
frivillige.
- Gode idéer er velkommende, men det kræver at der findes folk, der kan eksekvere.
- F/S Kalender 2016: lignende 2015.
- NM bliver fortsat i Rønbjerg, trods det var Norges tur til at afholde. Norge
- Årets sidste stævne er ikke fastlagt
o Der hældes til Lynæs grundet mangel på sjællandske stævner (et samarbejde
imellem Lynæs sejlklub og Lynæs surfklub)
- Kona ønsker at være en del af flere stævner (evt. Skælskør), og det foretrækkes at stævner
afholdes på Sjælland eller Nyborg.
o 2 stævner er begrænset, 3 stævner ville være godt på årsbasis.
- Waters vil gerne sejle fredag/lørdag, hvilket kan give nogle udfordringer mht. DBO stævnet
i Ringkøbing.

2

Forslag fra bestyrelsen (den midlertidige)
1. Diskussion af nedsættelse af kontingentet (100 kr.)? (kun for automatisk fornyelse gennem
klub-modul)
- Baggrund: for at fastholde folk i systemet og undgå besvær med gentagne ind- og
udmeldinger.
- Mikkel Asmussen: WF synes det er dyrt at være medlem af DBO – og holdningen i WF er at
DBO er en ekstern organisation. WF kommer (måske) med en ansøgning om, at få nedsat
kontingentet for at være en del af DBO/stævnerne.
- Brian Madsen: i stedet for at give rabatten, så giv ”besparelsen” til at investerer i
udvikligen af DBOs fremtid.
- For WF: Variable kontingent er ikke løsningen.
- Henrik Carstens: i stedet for at give rabat til WF stævnerne, så brug pengene på at gøre
stævnerne mere interessante!
o Svar fra Mikkel Asmussen: Der er ingen aktive windsurfere i NASA, hvorfor der er
snak om at benytte Klitmøller som spot, men ikke nødvendigvis NASAs faciliteter.
Forslag: afvist.
2. Diskussion af reduktion af vindgræse i Formula?
Forslag: Ændre vindretninger fra 10/10 til 10/9 i stedet (startvind/vind under sejladsen).
Forslag: Lade funsejladserne være tællende til stævneresultatet, men IKKE som en del af
DM/NM samlet.
- Henrik Carstens: Mener ikke at det burde være en del af stævneresultatet, fordi
funsejladserne (kan være) demotiverende for nogle.
Forslag fra Kasper: Lade vindretning være en variabel (fralandsvind = højere vindgrænse, da
der er huller, der ikke nødvendigvis bliver opfanget i målingerne)
Forslagene: Der er ikke stemning for at vedtage nogle af forslagene.
3. Sejlnumre?
Bestyrelsen: Sejlnumrene skal opfylde de gældende krav pr. 1.1.2016 for at undgå forsinkelser
før præmieoverrækkelsen og besvær med at rette resultatlister.
Forslag: Vedtaget.
4. Ingen tilmelding på dagen?
Det giver problemer for elimineringen, når der er tilmeldinger på dagen (administrativt
arbejde)
Kona: Her er det muligt at tilmelde sig på dagen (en time før start).
Automatisk besked vedr. forhåndstilmelding online.
Mikkel: Benytte Kianis program til scoring for at lette de administrative opgaver.
Forslag: Ingen umiddelbar løsning fundet
5. Investering af højrentekonto efter udløb?
Vedtaget: At lade bestyrelsen købe f.eks. korte obligationer for de penge, der på nuværende
tidspunkt er fastlåst på en højrente konto - men ikke mere risikofyldte produkter.
6. Kompensation til frivillige, svarende til ca. 20-40,-/time?
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Forslag: Gratis medlemskab til DBO udvalg (typisk mindst 10 timer/år).
Vedtaget: Ja
Forslag: Gratis stævnedeltagelse for udvalgsformænd (typisk mindst 50 timer/år)
Vedtaget: Ja
Forslag: Gratis overnatning til stævner for Kasserer (typisk mindst 100 timer/år)
Vedtaget: Måske upraktisk, men bestyrelsen kan arbejde videre med en lignende løsning.
Forslag: Gratis diæter + alle udgifter til stævner til ikke-deltagende dommere
Vedtaget: Som hidtil, ja.
Forslag: Yderligere kontant kompensation?
Vedtaget: Ramme på 5000,- til kasserer tidligere vedtaget på GF 2013

Valg
Formand: Nikolaj Kruppa er midlertidigt valgt.
- Arbejdsopgaverne er begrænset til formelle godkendelser.
Kasserer: Steen Buck er midlertidigt valgt. Mikkel Asmussen er muligvis ny kasserer (viser
interesse for at lave mere bestyrelsesarbejde, såfremt at Mikkel vurderer at systemet er
overskueligt), og i så fald vil Steen Buck (overveje) at overtage formandsrollen.
Udvalgsformænd:
a) Webmaster: Danni Jakobsen (fortsætter)
b) Formand for FS: Nikolaj Kruppa (KUN midlertidig, indtil der er fundet en ny til posten)
 Kasper Juul Larsen, Thorsten Johannesen, Jesper Witt Knudsen, Jesper Schaadt,
Brian Madsen og Nikolaj Kruppa.
c) Formand for WF: Michal Dziewiecki er ny formand
 Udvalg: Nikolaj Klitgaard, Xenia Kessler & Rasmus Øgelund. (Andreas Jørgensen vil
gerne fortsætte som overdommer)
d) Formand for Speedudvalg: Mikkel Asmussen (fortsætter)
e) Formand for PR/Sponsorudvalg: Mikkel Asmussen
f) Formand for Kona/Raceboard: Michael Anker
g) Formand for YGC: Henrik Bjørnemose Andersen
h) Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant: Mikkel Asmussen & Andreas Jørgensen, Jens
Peter Jensen er suppleant

Eventuelt
Kommentarer:
- NWK & Nivå ønsker at afholde YG stævner i 2016.
- Formandsrollen kan undlades (strengt sagt) såfremt der ændres i vedtægterne.
- Xenia: foreslår at forkortelsen “DBO” tilføjes på vores facebook site, således søgning bliver
nemmere. Fx bare “Dansk Brætsejler Organisation - DBO”
- Forslag fra Xenia: Hvordan kan se unges initiativer imødekommes, så de kan realiseres?
o Udfærdige et forslag til et stævne, send det til DBO og få en feedback på det
(forslagene må ikke bare ”dræbes”, fra start, men bør i stedet påskønnes)
o Peter Nors: Foretrækker et meget nemt koncept (1-dags stævne).
o Ho Bugt ønsker at afholde stævner fremadrettet (måske ren slalom).
o Kona: Afholder selv stævner.
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o Bent Niss: Forhindringen i at afholde stævne i åbent hav, er, at man ikke har
udstyret der kan klare forholdene (båd, anker, liner etc.)
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