Referat af DBO Ekstraordinær Generalforsamling
Klitmøller 21.10/2011

1. Valg af dirigent
Lars Helmersen blev valgt.
Der var ingen spørgsmål eller uklarheder i forbindelse med referatet fra den ordinære generalforsamling i
Køge, og man kunne således gå videre.

7. Indkomne forslag
Der var indkommet 4 forslag til behandling, alle 4 fremsat af DBO’s bestyrelse.

Forslag 1:
Hvis ikke man kan finde en kasserer på frivillig basis på den ekstraordinære generalforsamling, foreslås det,
at DBO ansætter en ekstern aflønnet person, som, jf. vedtægter, skal vælges politisk på den ekstraordinære
generalforsamling, således at DBO’s forretningsudvalg har beslutningsdygtighed og kan fungere i 2012.
Alternativet er, at der endnu engang skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der forventeligt
ikke vil dukke særligt mange medlemmer op. En frivillig eller eksternt lønnet kasserer, skal jf. vedtægter
vælges politisk.
Kommentarer:
Steen Buck: Der er ingen grund til at behandle forslaget da der allerede er en løsning på den manglende
kasserer. Man kan derfor gå videre til punkt 8.2 og foretage valg af ny kasserer.
Lars Helmersen: Påpeger at indkomne forslag skal behandles samt at der skal stemmes her om.
Steen Buck: Vi bevæger os ud på et skråplan ved at aflønne en funktion i bestyrelsen. DBO skal bygge på
frivillige kræfter. Det vil ydermere påføre formanden en øget byrde og yderligere arbejde, da formanden så
skal attestere og godkende samtlige bilag.
Torben Kornum: Hvor stor vil den aktuelle byrde være? Hvor mange bilag drejer det sig om?
Steen Buck: Kender ikke det præcise antal, men med en lang række stævner i løbet af sæsonen bliver det til
en hel del.
Henrik Carstens: Man bør se forslaget som en mulighed for at give bestyrelsen et større råderum, man giver
bestyrelsen mandat til at løse en akut situation ved at outsource bogholderi funktionen. Således kan man
koncentrere sig om at finde en person som aktivt vil gå ind i bestyrelsesarbejdet og være med til at præge
udviklingen og fremtiden for DBO. Ser nødigt pengene blive brugt således, men det kan være en
nødvendighed for at løse en akut og rigtig ærgerlig situation.

Lars Helmersen: Der er en række eksempler hvor klubber har valgt en lignende løsning, her er erfaringerne
gode.
Afstemning: 15 for, 2 imod

Forslag 2:
Det foreslås, at DBO’s bestyrelse og udvalgsmedlemmer henover vinteren 2011-2012 laver
funktionsbeskrivelser på skrift for alle funktioner og roller i DBO med henblik på at kunne rekruttere frivillige
kræfter. Erfaringsmæssigt i Dansk foreningsliv er det lettere at rekruttere frivillige kræfter, hvis der er
gennemsigtighed og gennemskuelighed ift. funktioner og forventet indsats.
Kommentarer:
Steen Buck: Der behøver ikke blive stemt om dette, det er et forslag som formanden har noteret sig og
pålægger bestyrelsen.

Forslag 3:
Det foreslås, at DBO fremadrettet, jf. vedtægter, fører protokol over bestyrelsesbeslutninger, så nye frivillige
kræfter har mulighed for at sætte sig ind i DBO’s overordnede målsætninger.
Kommentarer:
Steen Buck: Det er en indstilling som bestyrelsen vil arbejde på fremover, og der bør ikke stemmes her om.

Forslag 4:
Det foreslås at ovenstående punkter er på plads inden sæsonstarten 2012, dvs. marts mdr., hvor alle
ovenstående punkter bør være tilgængelige via. www.dbo.dk.
Kommentarer:
Steen Buck: Igen - dette er en indstilling, og bestyrelsen vil forsøge at tage det op, og der bør således ikke
stemmes her om.

8. Valghandlinger:
8.2. Valg af kasserer.
Formanden spørger om der er nogen der ønsker at stille op, det er ikke tilfældet.
DBO’s kasserer Thomas Dessau har indvilget i at tage endnu et år, og fortsætter derfor som kasserer.

Kommentarer:
Lars Helmersen: Det bør understreges at funktionsbeskrivelserne er yderst relevante og nødvendige for
fremtiden, specielt mhb. på næste år hvor der skal findes en kasserer.

8.3. Valg af udvalgsformænd.
c. Formand for wave-/freestyle udvalget
Christoffer Friis vælges enstemmigt.

9. Eventuelt
Intet.

Referent: Henrik Carstens

