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Dirigent: Steen (foreslået af bestyrelsen)
Jens Peter beretter: Sidste gang han beretter, ny verdensmester i slalom (Sebastian) Bronze til Jesper i
Formula. Fornøjet over at læse resultaterne fra stævnerne i udlandet. Giver en applaus til de sejlere der har
sejlet internationale stævner. 2 til OL (Bettina og Jonas). Takker klubberne og de hjælpere der er med til at
skabe stævnerne. Giver dem en hånd for deres arrangementer. Billigt nyt alternativ, One design hvor der er
muligt at købe billigt grej. Støtte til wave/freestyle stævner. Der er drysset meget af på formula indtil videre
(race).
Mange klubber har nydt godt af den støtte de har fået, og det er godt. Klubberne har haft en voldsom
vækst i medlemstallet. Mangler forældre til at hjælpe de unge med at komme i gang, og være drivkraft for
dem. Der mangler frivillige hjælpere i DBO, desværre. Hvis DBO skal overleve i fremtiden, så skal der være
flere til at bidrage – I kan alle gøre noget ved det!
Trænger til mere fokus på ungdomssiden. Flere træningscamps, både til formula og slalom, men også til
wave og freestyle. Håber at vi får lavet vores hjemmesiden bedre .
Får noget af Jens Peter –
Forslag fra bestyrelsen:
Kontingent: Bibeholder samme kontingent som i år. Ingen indvendinger.
Valgrunde: Valg af formand. Steen er ny formand, ingen indvendinger. Steen kommer fra Nivå, 40 år
gammel, surfet i 22 år.
Valg af kasserer: Ingen der ønsker at stå op til posten, Thomas har lovet at tage et år mere.
Valg af webmaster: Danni er valgt som ny webmaster, og der er hjælpere til, som kan afhjælpe.
Valg af slalom formand: Lars bødker har valgt at stille op. Det hele fortsætter.
Wave/freestyle udvalg: Henrik Tang fortsætter
RS:X udvalg: Katrine Jensen har valgt at fortsætte.
Valg af revisorer: Henriette Kruppa og Rasmus Sass har valgt at tage et år mere. Torben er revisorer
suppleant.
Indkommende forslag:
Peter Svensson er blevet foreslået som ny Konaen formand, som er et one design koncept, til en sætpris á
15.000 kr. Det adskiller sig fra RS:X ved at være længere og smallere, og koster ca. halvdelen. Det er meget
udbredt i Sverige.
Birger Wedendal: Hvordan harmonerer det med BIC og techno? Bic Er ungdomssejlads, mens Kona er mere
den modne gruppe.

Torben Kornum: Skal man være medlem af DBO for at kunne deltage? Tang: Nej, der kommer et DBO
stævne næste år, og det bliver et DM.
Svensson: Flere spg. Til Kona? Det er hermed vedtaget.
Evt:
Jens Peter: Wave/freestyle skal finde nogle stævner, hvor det er muligt for DBO at støtte dem til. De skal
finde to stævner, som der bliver støttet til, og så vil de gå til dansk sejlunion, for at finde en løsning. Regner
med at Henrik Tang kommer med nogle forslag, hvilke stævner der skal støttes. Det tager tid i dansk
sejlunion. De er ved at være overbevist om at det er en god idé.

