Kassererens beretning for året 2011 :
Ved udgangen af året 2011 var der I alt 480 medlemmer I DBFF, heraf 455 personlige medlemmer, 6 klubber, og 14 dommere,
bestyrelsesmedlemmer, og øvrige frivillige hjælpere.
Medlemstallet er steget støt siden generalforsamlingen den 29/1-2011 hvor der var ca. 290 medlemmer. Grunden til den
store stigning må bl.a. skyldes større informationsflow gennem hjemmeside, facebook, onlineannoncering og SEO. Vi har også
haft en stand til DM hvor man kunne købe medlemskab til favorable pris, hvilket der også var en del der benyttede sig af.
Derudover spreder der sig mere og mere positivitet omkring sporten hvilket også er en stor medvirkende faktor.
Vi har gjort en stor indsats for at huske vores eksisterende medlemmer på at indbetale kontingent til tiden (31/1-2012) da det
er vigtig for os at medlemmer ikke bare ophører med at være medlemmer pga. de har glemt at betale. Vi har på vores
hjemmeside indført onlinebetaling, det er der rigtig mange der har benyttet sig af. Det har også været muligt at overføre
direkte til vores konto og nogle har også indbetalt på de girokort der er blevet sendt ud. Alle har ikke modtaget girokort da vi
ikke har ønsket at fortsætte vores aftale med PBS/Nets og til næste år går vi helt væk fra girokort.
Vi har anvendt nyhedsbrev, facebooksiden og hjemmesiden til at huske folk på at betale og også opfordret vores medlemmer
til at oprette faste overførsler eller at melde opkrævningen til PBS.
For de af vores medlemmer der ikke modtager nyhedsbrevet som udsendes pr. mail opfordrer vi til at I mailer os jeres
mailadresse så I også kan følge med i de sidste nye tiltag.
Året 2011 i tal :
Vi fik afholdt et rigtig godt DM i Herning over 2 dage, med rekordstor tilmelding 148 på scenen fordelt over to dage. Et stort
flot felt på scenen, og stemningen var i top hele vejen rundt! Vi havde udsolgt om lørdagen og rigtig fint billetsalg søndag også.
Vi kunne konstatere et pænt overskud for DM på kr. XXXXXX.
Til NM blev de bedste atleter fra DM udtaget for at forsvare de danske farver. Det blev til et landshold bestående af 14 atleter,
samt officials, opvarmere, dommere. Danskerne mødte talstærkt (udgjorde 1/3 af publikum) op i Lund for at støtte de danske
atleter. Stemningen var i top, da landsholdet drog af sted til Lund. Det blev en god tur med mange flotte resultater Den
samlede udgift for landsholdsturen beløb sig til kr. XXXXXX
Året 2011 resulterede i et overskud på kr. XXXXXX, hvilket må siges at være ganske tilfredsstillende.
Med venlig hilsen
Søren Clausen
DBFF / konstitueret kasserer

