DBO GENERALFORSAMLING 2012

September 7, 2012

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt i Hvide Sande fredag d. 7/9 2012.

1. Valg af dirigent
Lars Helmersen vælges

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning
Formandens beretning, Steen Buck fortalte om årets mange aktiviteter i F/S og W/F, også internationalt.
Der har været gennemført sejladser ved stort set samtlige stævner indtil videre i år, og det forventes at der
i år vil blive gennemført totalt mere end 30 sejladser.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Beretning om økonomien blev gennemgået af formanden, og den er i henhold til de offentliggjorte info fra
kassereren – disse er tilgængelig via DBO’s hjemmeside. Ingen spørgsmål.

4. Budget orientering
Kort redegørelse for det fremlagte budget ved formanden. Ingen spørgsmål.

5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan)
Da en stor del af bestyrelsen udskiftes, vil den ny bestyrelse efterfølgende udarbejde hovedlinjer og
handlingsplan.

6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse)
Ingen ændringer.

7. Indkomne forslag
Ingen til behandling
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8. Valghandlinger
Formand: Steen Buck ønsker ikke at genopstille og træder tilbage efter 4 år på posten.
Kandidater til formandsposten:
Andreas Jørgensen og Lars Helmersen opstiller begge til posten.
Der følger en hektisk debat mellem de 2 formandskandidater, hvorefter der skrides til valghandling.
Der bliver afholdt hemmelig afstemning, og stemmerne fordeler sig således:
16 stemmer for Lars Helmersen
1 stemme for Andreas Jørgsen
1 stemme blank
DBO’s nye formand valgt på generalforsamlingen 2012 er Lars Helmersen.

Andre valghandlinger:
Kasserer: Thomas Dessau træder tilbage efter rigtig mange år på posten, Nikolaj Kruppa opstiller og vælges
enstemmigt til kasserer.
Formula/Slalom formand: Henrik Carstens genvælges
OL udvalget: udvalget nedlægges
Speeduvalget: Brian Røgild genvælges
PR/Sponsor udvalget: posten er ubesat, bestyrelsen skal finde en til posten

8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Revisorer: Jens Peter Jensen, Brian Røgild, revisor suppleant: Mikkel Asmussen

9. Eventuelt
Ingen punkter

Steen Buck takker af for 4 gode år, tak for god ro og orden.
Generalforsamlingen 2012 er afsluttet

Referent: Henrik Carstens
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