
Generalforsamling 2022

Teams, 30. marts 2022

DANSK BRÆTSEJLER
ORGANISTATION



Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsen aflægger årsberetning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 4. Budget orientering

 5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år

 6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse)

 7. Indkomne forslag

 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 2021 (Nikolaj, Nicolaj)

 DBO

- 182 medlemmer (+7%)

 Kapsejladsudvalget

- Foil/Slalom:

- Fuldt program med 6 DM-stævner + NM

- Første sæson med letvinds-foil-slalom

- 48 deltagere (+15%), heraf 8 juniorer og 8 kvinder (så officielt DIF DM for iQFoil for kvinder fra 2022)

- Stort set ingen deltagere tilbage på FW (efter 4 års overgangsperiode)

- iQFoil NM i Århus med 40 deltagere, heraf 13 kvinder og 11 youth/junior

- Tak til det store arbejde fra vores frivilige dommere og arrangørklubber

- Kona:

- Nivå + DM Rørvig

 Wave/Freestyle:

- Forårsstævne med 43 deltagere

o Resultat I alle rækker (Freestyle Junior og A + Wave I Junior, Woman, B og A)

- Meget vellykket DM-stævne i Klitmøller i oktober

o Konge vejrudsigt

o 43 deltagere

o Resultat I alle rækker (Freestyle Junior og A + Wave I Junior, Woman, B og A)
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3. Regnskab 2021 (Peter/Steen)
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4. Budget 2022 (Peter)
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4. Budget 2022 (Peter)
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5. Stævnekalender Foil/Slalom/Kona 2022 (Malthe)

Foil-Slalom:

 30. april-1. maj Nivå DM afd.1 

 27-29. maj Århus Foiling days (kun foil)

 11-12. juni Ebeltoft DM afd.2

 17-19. juni Hvasser NM Senior/Youth/Junior (kun iQFoil)

 13-14. august Kalundborg DM afd.3

 26-28. august Århus Nordic Olympic Days (kun iQFoil/Foil)

 10-11. september Nyborg DM afd.4

 1-2. oktober - TBC TBC DM afd. 5/finale

Kona:

 Nivå + Rørvig?
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5. Format Foil/Slalom 2022 (Malthe/Nikolaj)

Udstyr:

Mulighed for at bruge foil i hårdvinds-slalom – ellers ingen ændringer

Format:

 Foil-slalom under ca. 5 m/s (tæller nu også til DM)

 Foil-kurs og -langdistance. i ca. 5-8 m/s (lavere vindgrænse efter start)

 Hårdvinds-slalom fra ca. +8 m/s (ingen ændringer)

 Evt. ændring i inddeling af felter/heats (kvinder/junior/”B”-række)

Øvrigt:

 Samme tilmeldingsgebyrer som i 2021 (med tilskud fra DBO)
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5. Handlingsplan W/F

 Formand: Nicolaj Klitgaard Frederiksen

 Medlemmer af udvalget: Andreas, Mads og Nicolaj

 2022 bliver et åbent Danmarksmesterskab med god vind, hygge og pizza 

 Vi har et forårsstævne fra den 4. til 6. juni og igen det klassiske efterårsstævne i uge 42 fra den 20. - 23. oktober.

 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 bedste Kvinde og kårer Dansk Sejlunions Danmarksmester blandt pigerne, de giver den gas på vandet og 
hygger sig.

 Junior-klassen: For alle under 20 år, den bliver afholdt for Drenge og Piger separat, her finder vi Dansk Sejlunions Ungdomsdanmarksmester 
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 vandet og uformel konkurrence, grill pølser mellem hvert heat (bring your own), 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 sejlet hver for sig i ovennævnte klasser ved min. 4 deltagere i hver.

 Tilmeldingsfrist er 28/5 og 13/10 - dog på dagen for junior.
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6. Forslag fra bestyrelsen

 Forslag 1:

 Der foreslås en vejledende budgetramme til særlige, eksterne projekter. Ansøgninger kan indsendes og tildeles støtte hele året, men 
projekter, der har søgt støtte via DS’ årlige tilskudspulje vil prioriteres højere. Tildelingen sker af DBOs bestyrelse.

 Den vejledende budgetramme for 2022 fastsættes til 20.000 kr.

 Baggrund:

 I 2021 valgte bestyrelsen at støtte 2 projekter, som var endt med et uforudset underskud (YGC i Klitmøller og iQFoil-træningen i Nivå). Da vi i 
DBO ikke tidligere har støttet eksterne projekter, men vi har en betragtelig egenkapital, ønskes generalforsamlingen spurgt.
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7. Indkomne Forslag

 Ingen
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8. Valg

 8. Valghandlinger:

- 8.1. Valg af formand (Ulige, Nikolaj): Udgår

- 8.2. Valg af kasserer (Lige, Peter): Genopstiller

- 8.3. Valg af udvalgsformænd

- a) Webmaster (Ulige, Danni): Udgår

- b) Formand for Kapsejlads-udvalget (Lige, Malthe)

- c) Formand for WF-udvalget (Ulige, Nicolai Klitgaard): Udgår

- d) Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige, Peter Nors)

- 8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant: Bestyrelsen foreslår Martin Jeppesen og Martin Funch
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8. Frivillige til opgaver i DBO

 Kapsejladsudvalg:

- Fastlæggelse af kapsejladskalenderen (Malthe?)

- Koordinering med dommere (Malthe?)

- Koordinering med klubber (Malthe)

- Nyheder og opdateringer fra stævner (Jan og Nikolaj?)

- Heat-tavler (Malthe?)

- Pointberegning og upload af resultater (Nikolaj?)

- Video og redigering (?)

- Junior/Young Gun (Jonas og Niklas?)

- Vedligehold af trailer og udstyr (Peter Nors)

- Speed (Mikkel)

- Kona/Raceboard (Michael Anker)

- Sejladsbestemmelser (Nikolaj)

- Fotograf (Jan Nielsen)

 W/F-udvalget:

- Formand mm. (Nicolaj Klitgaard)

- Sponsorer mm. (Andreas)

- Diverse (Mads)

- ???
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9. Eventuelt

 Flere dommere?

 Ny DS windfoil-instruktør-kursus 17-18. september 2022 (Nicolas / Tang)

 Tilskud til klassetræner til junior/youth-stævner (Nicolas)

 Heat-inddeling (kvinder/junior)
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