DBO Generalforsamling 2016
26. januar kl. 19 i Nivå Bådelaug
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Nikolaj Kruppa
Referent: Henrik Carstens
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning
Kruppa: Året der gik, vi er her stadig på trods af at der mangler en bestyrelse, formand,
kasserer og aktive kræfter.
Der har i året været en stille og rolig medlems tilvækst.
For Formula/Slalom har det været en god sæson med tællende sejladser til alle stævner, gode
og velafviklede for både slalom og formula. Der har i alt været 74 deltagere, hvilket er en lille
nedgang og forhåbentlig kun et lille udsving som retter sig i den kommende sæson.
Der er vundet medaljer til ungdoms VM og Lærke og Sebastian har på fin vis repræsenteret
dansk windsurfing ved OL i Rio.
For Wave/Freestyle udvalget gennemgik Nicolaj K. Frederiksen året 2016.
DM blev afholdt sædvanen tro i efterårsferien og havde 36 deltagere, fin fremgang i forhold til
2015, og med fin deltagelse af udenlandske sejlere. Der var endvidere stor støtte fra
samarbejdspartnere og god feedback fra deltagerne. Fin video fra stævnet blev præsenteret.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse
3.1. Forelæggelse af reviderede regnskab for 2016
4. Budget orientering 2017
Kasserer Steen Buck gennemgik regnskaberne for hhv. 2015 og 2016 samt budget for 2017.
En lille stigning i medlemsindtægterne fra 2015 til 2016, en del af dette skyldes at juniorer nu
er blevet Seniorer.
2015 var første år med klubmodul, systemet fungerer og folk er ved at lære det.
Der er stabil indtægt fra sponsorerne Intersurf, Nautic og NP/JP hvilket DBO sætter stor pris
på.
Indtægterne for 2017 forventes at blive en del mindre da NM i F/S ikke afholdes i DK i år.
Udgifterne for 2015 var lidt større end i 2016 samt hvad der er budgetteret med for 2017,
dette skyldes at der var flere aktiviteter i forbindelse med at sætte aktiviteter i gang.
Udgifterne for F/S er nogenlunde stabilt hen over årene, udgifterne dækker dommere,
stævnegebyrer til klubberne mv. i hh. til regnskabet.

I W/F har der ligeledes været stabile udgifter i 2015 og 2016, det ser fornuftigt ud og i 2017
er der ligeledes budgetteret med en række aktiviteter.
Kona ser som altid stabilt og fornuftigt ud.
Året 2015 bød på et underskud på ca. 8500,For yderligere detaljer samt for 2016 og budget for 2017 henvises til regnskabet samt for
budget for 2017.
Egenkapitalen er meget stabil, der er således ingen gæld men til gengæld en fin rente indtægt.
Ingen spørgsmål til regnskabet for 2015, 2016, begge er godkendt, budget for 2017 er
godkendt af general forsamlingen.
Kasseren undersøger mulighed for at skifte bank, samt låse 2-150.000 DKK fast i en høj rente
konto.
Bestyrelsen fremlagde oversigt af fordelingen for kompensation af frivilligt arbejde,
gennemgang og fuld åbenhed, se oversigten.
Total udgift 10650,- i hh. til oversigten som formanden gennemgik.
Forslag fra ”salen” om at sætte rammen op, måske det kunne hjælpe, formanden usikker på
om det vil gøre en forskel.
Den nye bestyrelse sætter retningslinjer inden for en ramme på 20000,- til kompensation for
udført arbejde.
Formanden gennemgik de aktiviteter som DBO fik støtte til fra DS, se oversigten.
Ingen krav om DBO/DS medlemskab for at kunne få del i midlerne. Der er blevet støttet til en
bred fordeling af aktiviteter og mange har nydt godt her af.
5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år
For Formula/Slaloms vedkommende vil man sørge for at stævne rækken fortsætter trods
kronisk mangel på hænder. Kalenderen består i år af 5 stævner, der er mange bindinger og
hensyn der skal tages, specielt WaterZ tager en del af weekenderne.
Nordisk mesterskab bliver afholdt i Norge eller Finland, Formula VM på Sylt, Surfers Cup samt
en række europæiske stævner. Kalenderen offentliggøres snarest på DBO’s hjemmeside.
Nye IFCA regler, betyder at der er to forskellige regelsæt for hhv. Formula og Slalom.
Speed, Mikkel Asmussen har lavet en speed serie i GPS regi, se DBO’s side for yderligere.
Foil er et nyt initiativ som også bakkes op i DBO regi. NP laver tilbud til medlemmer hvor en
NP foil alu model kan købes for 5000,- der forsøges at laves fun foil sejladser til DBO
arrangementerne, Sebastian Kornum står for koordineringen. Sejladsbestemmelserne
ændres så man kan stille op i sejladserne med foil, det betyder at man i 2017 kan stille op på

lige fod med f.eks en Formula eller Slalom sejler. Stævne rækken kører videre som tidligere
men med den åbning at foil deltager på lige fod.
I Wave/Freestyle er man ved at fastlægge stævne rækken for 2017. Der arbejdes med 2
stævner i foråret og et efterårs stævne samt evt. et stævne i forbindelse med WaterZ.
Rasmus Øgelund overtager formands posten i W/F.
6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse)
Anissa overtager rollen som web-redaktør, Danni går over til at være teknisk webmaster.
Malthe bliver en del af F/S udvalget, Brian og Kasper stopper
YGC mangler ressourcer, der er ingen til at videre føre YGC konceptet, nedlægges hvis der ikke
findes ressourcer.
Diskussion om kontingent, W/F sejlerne foreslår en radikal ændring. Det er for dyrt at deltage
når der både skal betales DBO og klub kontingent, specielt når der ikke sejles flere stævner.
Formanden gennemgik fordelingen af antal sejldage samt hvorledes fordelingen er af midler
og omkostninger.
Mange forskellige muligheder, lavere DBO kontingent, dyrere stævner, hvad er alternativerne
og ikke mindst omkostningerne. Nicolaj fremhæver at det er dyrt at deltage i et stævne,
specielt som ny eller første gangs deltager.
Den nye bestyrelse blev pålagt at arbejde med forslag til muligheder samt en beregning af
konsekvenser og fremlægge det som forslag til næste generalforsamling.
7. Indkomne forslag
Forslag fra Kasper Thrane om en kombineret rangliste for F/S & W/F mhb. at ramme
bredden.
Vedtaget såfremt forslags stilleren står for at lave beregning, præmieres som Open og 1,2,3.
8. Valghandlinger:
Opgaver i DBO – opvarmning til valg handlingerne
Opgaverne skal spredes ud, der er behov for flere aktive hænder til at løfte opgaverne.
Nikolaj gennemgik opgaverne der ligger i de forskellige poster – formand, kasserer mv. Se
Nikolajs oversigt for detaljer.
Wave/Freestyle udvalget efterspørger 1-2 nye medlemmer i DBO wave/freestyle udvalget (Alle forslag er velkommen) samt 2-4 dommere til stævnerne i løbet af året (Gerne tidligere
wave/freestyle, eller sejlere der ikke sejler stævner).

8.1. Valg af formand (Ulige): Ledig
8.2. Valg af kasserer (Lige): Ledig
Der er ikke valgt personer til Formand og Kasserer funktionerne!
Administrativt varetager Nikolaj og Steen indtil videre funktionerne.
8.3. Valg af udvalgsformænd
a. Webmaster – valgt: Anissa som også overtager pladsen i bestyrelsen
b. Formand for Formula/Slalom udvalget – valgt: ingen (ledig)
c. Formand for W/F – valgt: Rasmus Øgelund
d. Formand for PR/Sponsor udvalget – valgt: Mikkel Asmussen
Brian Madsen deltager i forskellig regi med forskellige opgaver, Kruppa definerer mere
præcist.
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Revisorer: Mikkel Asmussen og Andreas Jørgensen
Suppleant: Peter Hollænder
9. Eventuelt
Der blev spurgt til muligheden for at outsource stævnerne til de tyske arrangører.

