Referat af ekstraordinær Generalforsamling 26/1 2013.
På generalforsamlingen deltog bestyrelsen, dommergruppen og div. fremmødte.
Kaj Rindholm valgt som dirigent.
Der vedtages at dette ændres til en ekstraordinær generalforsamling, da det færdige regnskab ikke forelægger. Der afventes ny dato
for ordinær generalforsamling.
Medlemmer der ønsker at stemme ved GF kontrolleres med henblik på stemmeberettigelse.
Annita Bajer Jensen og Lone Nielsen anker deres eksklusioner.
De påpeger hvilke roller de har haft gennem tiden i DBFF, at sagen efter deres overbevisning bygger på indicier og giver eksempler
på dette. De mener begge at eksklusionen er uberettiget.
De ønsker hver især deres navne renset for de i eksklusionsbrevet nævnte punkter.
De ønsker at bliver genoptaget i dommergruppen og som medlemer af DBFF.
Dommerchef Frederik Baadstorp skitserer kort årsagen til eksklusionen fra dommergruppen og fastholder denne beslutning. Han har
ikke noget imod at de er medlemmer af DBFF.
Der stemmes om, hvorvidt Annita Bajer Jensen kan genoptages som medlem i DBFF.
Resultatet af afstemningen bliver ved simpelt flertal blandt de fremmødte at eksklusionen af Annita Bajer Jensen opretholdes.
Der stemmes om, hvorvidt Lone Nielsen kan genoptages som medlem i DBFF. Resultatet af afstemningen bliver ved simpelt flertal
blandt de fremmødte at eksklusionen af Lone Nielsen opretholdes.
Der blev valgt ny formand. Ny formand blev Brian Bonde.
Kasser Søren Clausen blev genvalgt.
Der blev valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer Morten Røhmer, Katrine Tonnesen, Lisa Ravn, Bjørn Thomsen.
Der blev valgt to nye bestyrelsessuppleanter, Ole Bak Jensen og Runa Larsen.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring vedr. revisor og revisor suppleant. Forslaget er, at disse poster fjernes, da der benyttes ekstern
statsautoriseret revisor.
Under punktet evt. blev der spurgt ind til forslaget om ændring af arrangørkontrakt i.f.m. stævner.
Det blev drøftet hvorvidt der fortsat skal være betaling til DBFF på billetindtægter.
Beslutninger vedr. vedtægtsændringer udsættes til den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter GF på et kort møde. Den nye bestyrelse ser ud som følger.
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