Årsberetning 2011
Bestyrelsesåret 2011 er ovre og vi har nu taget hul på et nyt spændende år. Det har været et begivenhedsrigt år,
med mange nye initiativer og en masse nye kræfter i forbundet.
Ved generalforsamling 29/1-2011 blev der valgt 5 nye personer + en suppleant ind i bestyrelsen, Lonnie Boe
Pedersen, Anders Balle, Søren ”Pokke” Clausen, Line Wilkens, Carsten Andersen og Ida Sefland som suppleant. Få
uger efter valgte Carsten Walther at trække sig fra formandsposten, og den nye bestyrelse valgte at fokusere på
at få stablet DM på benene i stedet for at bruge til på at afholde ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny
formand. Det betød at jeg som næstformand overtog formandens opgaver. Ida Sefland blev bestyrelsesmedlem.
I starten af april måned valgte flertallet i bestyrelsen at bede Søren Petersen (tidl. Kasserer) om at forlade posten
grundet samarbejdsvanskeligheder, det medførte at Carsten Andersen også trak sig.
Starten på 2011 har været turbulent, men må sige at vi har fået STOR opbakning fra alle kanter og den positive
stemning smitter af! Vi planlægger at fortsætte 2012 i samme stil, så stor tak til dommere, dommerchef, atleter,
medlemmer og frivillige for jeres sparring opbakning og positive tilkendegivelser!
Jeg vil gøre det kort og opsummere hvilke nye initiativer vi har gennemført i 2011:













Vi har fået ny hjemmeside, bl.a. med onlinebetaling og tilmelding til f.eks. poseringsseminarer og
workshops. Vi arbejder videre på at forbedre den i 2012
Vi har med stor succes afholdt endnu flere poseringsseminarer med rekord høj deltagelse! Stor tak til
Brian Rohde, Anne-Mette Glerup og ikke mindst Frederik Baadstorp!
Antallet af medlemmer er steget fra 296 til ca. 480!!
Vi har afholdt et DM 2011 med rekordstort atletfelt, hvor der var udsolgt om lørdagen, samt en masse
lækre præmier til alle deltagere, 1000 tak til alle sponsorerne der bakkede/bakker os op!
Vi besluttede at genoptage et stævne for begyndere Debutantstæner ”DBFF-Newcomers”, som løber af
stablen sammen med Loaded Cup i april 2012!
Vi udsender månedlige nyhedsbreve til alle medlemmer (som vi har mailadresser på)
Vi har fået en facebookside, hvor vi p.t. har ca.1400 fans!
Vi har besluttet at tage endnu en klasse ind ved debutantstævnet og DM 2012, nemlig bikiniklassen.
Og 2012 bliver året hvor Loaded med Hr. Bossen i spidsen genoptager Loaded Cup, bigger than ever, vi
er stolte af at stjerner som Larissa Reis, Phil Heath, Dennis James og Flex Lewis kommer til vores lille
land, HUSK at købe billetter og støt op om sporten!
Stjernerne dukker også op til debutantstævnet om søndagen, så stor tak til Stellan for godt initiativ!
Vi har sammensat et atletudvalg som I kan se på dbff.dk under ”om os”
Vi har påbegyndt onlineannoncering, SEO og forbedrer løbende vores hjemmeside.

DM:
DM 2011 blev afholdt i Herning Kongrescenter over 2 dage, med bodybuilding lørdag og
body fitness og athletic fitness om søndagen. Det blev, trods nogle svipsere (fejl som er rettet) en stor succes,
med 148 atleter og ca. 1000 tilskuere samlet over weekenden. Lørdagen var udsolgt! Vi havde et stærkt felt, hvor
aldersfordelingen var spredt på atleter fra knap 17 år, til over 55 år. Som sædvanlig blev stævnet afholdt med en
fantastisk flot scene samt lyd– og lyskulisse, og bannerne som Stellan Bossen og Jørn Kim Jensen i fællesskab
havde fået lavet talte for sig selv!
Kæmpe stor tak til sponsorer og alle frivillige for jeres hjælp, det er jeres skyld at flere har udtalt at DM 2011 var
det bedste nogensinde! Man drømmer ikke om hvor mange timer der er lagt i DM, og hvor vigtigt det har været
for os at have mennesker med masser af erfaring til at hjælpe os, I er guld værd!
NM:
Nordisk mesterskab blev afholdt i Lund i Sverige. Vi deltog med 14 atleter, 2 dommere, 1 delegeret og 8
opvarmere. Derudover dukkede danske støtter talstærkt op og udgjorde 1/3 del af publikum! Til NM tog vi af
sted som et landshold, og det en god tur med mange gode resultater til de danske atleter. Her i blandt både
Nordiske mestre og overall’en!! Stort tillykke!
AFSLUTTENDE:
Vi ER en ny bestyrelse og har derfor ikke den samme erfaring som den tidligere. Det har betydet at vi har måtte
starte helt forfra med stort set alt, og det har været og er et STORT frivilligt stykke arbejde der er lagt i at få løftet
forbundet til hvad det er nu. Vi har stadig masser af initiativer og ændringer på bedding, Rom blev som bekendt
ikke bygget på én dag.
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Vi har i bestyrelsen haft fokus på at være åbne for forslag/sparring m.m. hvorfor vi også har nedsat et
atletudvalg. Vi er altid åbne for dialog og vil opfordre til at I tager dialogen med os såfremt der er ting I er
utilfredse med, konstruktiv kritik og initiativer er altid velkommen. En masse snak i krogene hjælper ingen, så
brok jer til os hvis I er utilfredse. DBFF er VORES forbund hvorfor vi sammen skal hjælpes ad med at gøre det så
godt som muligt for både nye og gamle medlemmer.
Vi har haft fokus på at få skrevet regler (bl.a. de uskrevne regler)m.m. ned og lagt det på hjemmesiden.
Heriblandt kvalifikationskrav, 5 års-regel m.m.
I det hele taget opfordrer vi til at I tager en tur forbi dbff.dk og ser hvor meget info det er muligt at finde på sitet,
der findes også en søgefunktion.
I februar 2012 har vi en workshop hvor vi en hel weekend sætter os ned i bestyrelsen og laver en vision for
forbundet, noget vi ikke har haft tiden til før nu. Visionen vil blive lagt på hjemmesiden snarest muligt.
Til sidst vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse og dommergruppen, for det gode samarbejde, og vi ser frem til
et spændende 2012!
De bedste hilsener
Line Wilkens
Næstformand, fungerende formand
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