DANSK BRÆTSEJLER
ORGANISTATION
Generalforsamling 2021

Teams, 17. april 2021

Dagsorden
▪ 1. Valg af dirigent og referent.
▪ 2. Bestyrelsen aflægger årsberetning
▪ 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse
- Rettelser til regnskab 2016-2020 til godkendelse
▪ 4. Budget orientering
▪ 5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år
▪ 6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse)
- Reduktion af kontingent
- Reduktion af tilmeldingsgebyrer
▪ 7. Indkomne forslag (udgår)
▪ 8. Valghandlinger:
- 8.1. Valg af formand
- 8.2. Valg af kasserer
- 8.3. Valg af udvalgsformænd
- 8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
▪ 9. Eventuelt
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2. Bestyrelsens årsberetning 2020 (Andreas, øvrigt gennemgået GF2020)
▪ DBO
- 170 medlemmer (5-10% tilgang siden det seneste år)
▪ Kapsejladsudvalget
- 2020:
- Første sæson med iQFoil
- Kun 2 stævner pga. Covid-19 - derfor også en lille tilbagegang i antal deltagere
- Men et super NM med 30% flere deltagere end de sidste år og vind til 7 kurs og 1 slalom.
- 8 kvinder (heraf 5 danske) – så fra 2021 vil det sandsynligvis blive et officielt DIF DM for iQFoil for kvinder
- Formentligt sidste sæson med deltagere på FW – de sidste forventes at skifte til iQFoil Open inden 2021
- Tak til vores frivilige dommere og arrangørklubber – også til dem, som kun fik lov til at forberede stævne

-

Kona:
- Begge stævner aflyst i 2020.

▪ Wave/Freestyle:
- Meget vellykket DM-stævne i Klitmøller i oktober
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3. Regnskab 2020 (Peter)
▪ Lille medlemsfremgang
▪ Sponsor indtægter fra: One Open sky
▪
Intersurf
▪
Neil Pryde
▪
NY – Severne/Starboard
▪
Et stort tak til vores sponsorer ☺
▪ Tilskud fra DS 24.500,-. Young Gun i Klitmøller, samt IQ foil i Nivå.
▪ Færrere udgifter til stævner i foil/slalom. Kun 2 stævner afholdt.
▪ W/F, et stævne i Klitmøller, mange deltagere.
▪ Årets resultat + 58.000,-
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3. Regnskab 2020 (Peter)
https://dbo.klubmodul.dk/Admin/GlSummaryReport.aspx

https://dbo.dk/om-dbo/

5

INTERNAL

3. Opdatering af regnskab 2016-2020 (Nikolaj)
▪ Fejl i klub-modul har medført at regnskaberne for 2016-2020 havde en fejl
▪ Fejlen skyldes at “Egenkapital Primo” ikke er blevet opdateret ved start på hvert regnskabsår, fordi det foregående års regnskab ikke blev
lukket inden 1. april. Det kan ikke rettes i klub-modul bagudrettet, men opdaterede regnskaber er nu lagt på dbo.dk. Og fra 2021 burde
problemet nu være løst, så længe foregående års regnskaber lukkes senest 1. april.
▪ Gennemsnitligt årligt overskud i perioden har derfor ikke været ca. 26.000 kr., men kun ca. det halve
▪ Posteringer, aktiver og egenkapital ved udgang af hvert år er korrekte (381.000 kr. ved udgangen af 2020)

https://dbo.dk/om-dbo/

6

INTERNAL

4. Budget 2021 (Peter)
Medlemskontigenter – stort set uændret, vi har fået nye sejlere, men der har også været udmeldelser.
Samme sponsor indtægter fra:

One Open Sky
Intersurf
Neil Pryde
Severne/Starboard
Der kommer også tilskud fra DS, som vil blive uddelt til diverse events.
Øget udgifter til stævner (dommere, medhjælpere, diæter, foto, osv.)
Forventet resultat på niveau med 2019 på ca. +20.000,-
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5. Handlingsplan Foil/Slalom 2021 (Nikolaj)
Format DM:
▪ Fin-slalom i 16-40 knob, min. 14 knob (uændret)
▪ Foil-kurs og -langdistance. i ca. 12-16 knob, min. 10 knob
▪ Foil-slalom under ca. 12 knob, som fun i 2021 (nyt). Samme udstyr som kurs

Træningslejre:.
▪ Kapsejladstræning i Vejle x3
▪ iQFoil camps Nivå x7
▪ DS-træning i Århus x365 :-)
▪ Surfer’s Cup camps x3
▪ YGC i Klitmøller
▪ …
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5. Handlingsplan Foil/Slalom 2021, side 2 (Nikolaj)
Udstyr:
▪ Fin-slalom: Frit udstyrsvalg (uændret)
▪ Foil (kurs, slalom og lang-distance):
- Som udmeldt i april 2020 er vi i foil langsomt på vej mod One-Design – men gammelt udstyr vil stadig kunne bruges
- Vi vil i 2021 nå op på ca. 50 iQFoil sæt i DK
- iQFoil Open (senior/youth/junior) er den primære klasse i 2021
- Andet grej fra 2020 eller før kan også benyttes, dog max. 9 m2 og 900 cm2 frontvinge for senior (lavere for U19/U17/W)
- 1 bræt/1 rig/1 foil/1 finne
- Baseret på feedback / ikke tidligere udmeldt:
- Fin-slalom-sejl og -brædder fra 2021 kan også benyttes
o (svært at administrere, men vil give sejlere uden kursudstyr en billig mulighed for at deltage)

- Sejlere med udstyr, som ikke opfylder ovenstående, kan deltage i en “Øvrig” klasse (tæller ikke til DM- og stævneresultater)
▪ Øvrige udmeldte ændringer for 2021:
- Fun-sejladser tæller med til stævneresultat, også selvom der er sejlet tællende sejladser (udskydes grundet foil-slalom)
- Fra 2022 eller 2023 afgøres DM på ren iQFoil (udskydes eller opgives - vil ske naturligt med ovenstående regler)
▪ Spørgeskema med registrering af udstyr ved tilmelding klar i næste uge
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5. Stævnekalender Foil/Slalom/Kona 2021, side 3 (Malthe/Michael)
Foil-Slalom:
▪ 30. april-2. maj
▪ 8-9. maj
▪ 29-30. maj
▪ 19-20. juni
▪ 14-15. august
▪ 28-29. august
▪ 3-5. september
▪ 25-26. september

Århus
Nivå
Ebeltoft
Lemvig
Kalundborg
Ringkøbing
Århus
Nyborg

Foiling days / tune-up
DM afd.1
DM afd.2
DM afd.3
DM afd.4
DM afd.5
Foil Open NM
DM afd. 6/finale

(foil-slalom/kurs/langdistance)

(foil-slalom/kurs/langdistance)

▪ Forventet DIF-DM for iQFoil (Mænd + Kvinder), Slalom (alle) og Kombineret (alle). Evt. DS-UDM for Youth ved min. 10 deltagere
- Tilmelding til DM åbner i morgen.
▪ Tilmelding til Foiling Days lukker på tirsdag
▪ WaterZ langdistance
▪ WaterZ slalom tour
▪ ...
Kona:
▪ Nivå/Rørvig?
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5. Handlingsplan W/F
▪ Andreas, Mads og Nicolai
▪ Formand?
▪ 2021 bliver et åbent Danmarks Mesterskab med god vind, hygge og pizza ????
▪ Vi har et forårs stævne fra den 22/5 til 24/5 og igen det klassiske efterårsstævne i uge 42 fra den 21/10-24/10, 24/5 og 24/10 er reserve dag.
▪ Det bliver officielle stævner med Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab og Ungdomsdanmarksmesterskab U20 (afhængigt af deltagere)
▪ A klassen : Klassen hvor man konkurrere om Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab, alle kan deltage det plejer at være rigtig sjovt.
▪ Dame klassen : Her finder vi den bedst Kvinde og kåre Dansk Sejlunions Danmarksmeste bland pigerne, de giver den gas på vandet og
hygger sig.
▪ Junior Klassen : For alle under 20 år den bliver afhold for Drenge og Piger separat, her finder vi Dansk Sejlunions
Ungdomsdanmarksmesterskab U20 (det år du fylder 20 kan du ikke være med mere og du må op i A eller B Klassen.
▪ B klassen : For alle med fokus på sjov på vande og uformel konkurrence, grill pølser mellem hvert heat (bring your one) tag fat i din kammerat
så i kan finde ud af hvem der laver det bedst cut back ????
▪ De to discipliner Wave og Freestyle bliver sejler hver for sig i ovennævnte klasser ved min. 4 deltager i hver.
▪ Tilmeldingsfristen er 15/5 og 10/10 dog for Junior på dagen.

11

INTERNAL

6. Forslag fra bestyrelsen
▪ Forslag 1: Reduktion af kontingent for 2022 og fremover:
- Egenkapitalen var 31/12 på 380k og vokser hvert år, trods ambitionen om det modsatte. Derfor foreslås det at sænke kontingentet til:
- 400,- for seniorer (500,- i dag)
- 150,- for juniorer (250,- i dag)

- Hvis medlemstallet fortsætter uændret, vil kontingentnedsættelsen medføre et fald i indtægter på ca. 17.000/år
▪ Forslag 2: Reduktion af tilmeldingsgebyrer:
- Aflyste stævner medførte et ekstra stort overskud i DBO i 2020. Derfor foreslås det at sænke tilmeldingsgebyrer i 2021 til:
- 150,- per stævnedag (200,- i dag)
- 100,- per stævnedag for juniorer (200,- i dag)
- At give “hvert 3. stævne i rabat” ved tilmelding til hele sæsonen (hvert 6. stævne i dag). Hvis op til 2 stævner aflyses grundet restriktioner,
tilbagebetales delvist tilmeldingsgebyr til gengæld ikke (dvs. “rabatten” er tabt). Hvis 3 eller flere stævner aflyses grundet restriktioner, vil
der blive tilbagebetalt tilmeldingsgebyrer.
- Arrangørklubberne vil stadig få det samme beløb per stævnedag og DBO dækker forskellen
- Hvis deltagertallet fortsætter som i 2019, vil dette medføre et fald i indtægter på ca. 20-25.000 for 2021
- Modellen vil blive revurderet for 2022, når 2021-regnskabet er klart
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7. Indkomne Forslag
▪ Ingen
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8. Valg
▪ 8. Valghandlinger:
- 8.1. Valg af formand (Ulige, Nikolaj): Genopstiller
- 8.2. Valg af kasserer (Lige, Peter)
- 8.3. Valg af udvalgsformænd
- a) Webmaster (Ulige): Bestyrelsen foreslår Danni
- b) Formand for Kapsejlads-udvalget (Lige, Malthe)
- c) Formand for WF-udvalget (Ulige, Andreas): Bestyrelsen foreslår Nicolaj Klitgaard
- d) Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige, Mikkel)
- 8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant: Bestyrelsen foreslår Martin Funch og ??
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8. Frivillige til opgaver i DBO?
▪ Kapsejladsudvalg:
- Fastlæggelse af kapsejladskalenderen (Malthe)
- Koordinering med dommere (Malthe)
- Koordinering med klubber (Malthe)
- Young Gun (Annemette, Jonas og Niklas?)
- Junior-ansvarlig (Annemette, Jonas og Niklas?)
- Vedligehold af trailer og udstyr (Peter Nors)
- Speed (Mikkel)
- Kona/Raceboard (Michael Anker)
- Sejladsbestemmelser (Nikolaj)
- Fotograf (Jan Nielsen)
- Nyheder og opdateringer fra stævner (Nikolaj?)
- Video og redigering (?)
- Heat-tavler (Malthe?)
- Pointberegning og upload af resultater (Nikolaj?)
▪ W/F-udvalget:
- Formand mm. (Nicolaj Klitgaard)
- Sponsorer mm. (Andreas)
- Diverse (Mads)
- ???
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9. Eventuelt
▪ Ny webmaster, ny hjemmeside!
▪ Check www.dbo.dk
▪ Andet?
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