Referat fra ordinær generalforsamling den 27/04-2013.
Referat af ordinær Generalforsamling den 27.04.2013

På generalforsamlingen deltog bestyrelsen, dommergruppen og div. fremmødte. Der var dog kun 3 medlemmer tilstede udover bestyrelsen samt
dommergruppen.

Der blev kontrolleret medlemskab hos de fremmødte på generalforsamlingen.

Kaj Rindholm blev valgt som dirigent.

Dirigent Kaj Rindholm gør opmærksom på at generalforsamlingen ifølge vores vedtægter ikke er lovlig indkaldt. Der er ikke indkaldt 20 dage før samt der
mangler et færdigt regnskab.

Regnskabet 2012 bliver fremvist i form af udkast. Det godkendes efter 15 minutter pause hvor alle havde mulighed for at gennemgå regnskabet.

Det blev derefter vedtaget ved simpelt flertal af de fremmødte at vi kunne gennemføre den ordinære generalforsamling.

Formandens beretning læses op(skrevet af den tidligere formand Line Wilkens)

Dommerchefens beretning læses op af dommerchef Frederik Baadstorp.

Behandling af budget for kommende år fremlægges ikke. Kasseren lægger regnskab samt beretning og budget op på vores hjemmeside når regnskab er
helt færdigt hos revisoren.

Forslag til ændring af vedtæger:

Punkt 1: Line Wilkens-Lindstrup og Linda Linnea Haacker s forslagsændring vedrørende statsborgerskab vedtages. Dog tilføjes der til forslaget at det også
er muligt for ikke danske statsborgere der har valgt at konkurrere under DBFF at deltage på landsholdet.

Punkt 2: Vedrørende doping. Forslaget vedtages og der vil blive tilføjet at det ikke er muligt at dispensere for en doping karantæne uanset hvad da det så
er ens for alle.

Punkt 3: Vedrørende medlemmer af bestyrelsen fra samme husstand. Forslaget fra Brian Bonde om at personer fra samme husstand godt kan sidde i
bestyrelsen vedtages . Dog tilføjes at Formand, Kasser samt dommerchef ikke må bo i samme husstand.

Punkt 4: Vedrørende invitationskonkurrenser ekstern arrangør Skal helt væk og tages op på ny generalforsamling 2014. Indtil det kan ske bliver det dog
bestyrelsens forslag som blev vedtaget.

Punkt 5: Forslaget vedrørende uniformer fra Brian Bonde Vedtages. Uniformer bliver kun lavet til formand, næstformand og landsholdsleder..

Punkt 5: Kaj Rindholms forslag vedrørende at have en bogholder udover revisoren er allerede en kendsgerning, sådan føres der regnskab nu. ( en
bogholderr og en revisor)

Punkt 6: Forslaget fra Frederik Baadstorp vedrørende en form for godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste under udlandsture vedtages. Bestyrelsen finder i
samråd ud af hvad beløbet skal være.

Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer: Morten Røhmer samt Katrine Tonnesen trækker sig og Stine Madsen og Marie West blev valgt ind.

Under evt::

Poseringsseminar bliver diskuteret.

større lokaler bliver foreslået da der efterhånden er mange tilmeldte atleter.

Der bliver stillet forslag om at dele klasserne op.

Eks : BB først fra k l12-14 og fitness fra kl 14-17.

Der blev diskuteret doping politik samt den måde sporten og vores forbund blev fremstillet i forbindelse med tv 2 udsendelsen fødevarestyrelsen rykker ud.

Der blev snakket om at forbundets presseansvarlige Ida Sefland burde komme med et indlæg på vores hjemmeside omkring den udsendelse og vores
tiltag vedrørende sponsorerne til konkurrencerne så vi undgår at standene har produkter med som ikke er godkendt i danmark.

Generelt mere info på hjemmesiden omkring hvad der rører sig på pressefronten blev ligeledes ønsket blandt de fremmødte.

MVH Brian Bonde.

Formand.

DBFF.

