Referat DBFF generalforsamling den 3. marts 2012

1. Kontrol af medlemmer af DBFF
2. Valg af dirigent
2a. Behandling af Søren Petersens eksklusion (Bestyrelsen har ikke ekskluderet Søren, vi har bedt
ham om at gå grundet samarbejdsvanskeligheder)
3. Behandling af næstformandens beretning
4. Behandling af dommerchefens beretning
5. Behandling af det reviderede regnskab
6. Behandling af budget for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
- Forslag til vedtægtændringer fra bestyrelsen.
8. Valg af formand, kasserer, 3 best. medlem (Line Wilkens, Lonnie Boe Pedersen og Anders Balle er
på valg og modtager alle genvalg) og dommerchef (Frederik Baadstorp er på valg og modtager
genvalg)
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleant
10. Valg af revisor for 1 år (Linnéa Isaksson, Marianne Chrillesen valgte at trække sig som revisor
hvorfor Linnéa som suppleant trådte ind som revisor. Linnéa modtager ikke genvalg da hun er taget
ind som testdommer i dommergruppen.)
11. Valg af revisor suppleant for 1 år
12. Eventuelt
Ad 1) Kontrol af medlemmer
Ved kontrol af medlemmer kunne vi konstatere at der var mødt 39 personer op hvoraf de 34 var
stemmeberettigede.
Ad 2) Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Kaj Rindholm, og alle var enige om valget.
Kaj konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var kommet ud rettidigt, dog uden regnskabet og
Kaj spurgte om man ønskede at fortsætte generalforsamlingen det til trods. Alle tilkendegav, at man ønskede
at fortsætte.
Ad 2a) Behandling af Søren Petersens eksklusion
Da Søren Petersen ikke slev var tilstede ved generalforsamlingen talte Mona Gudjonsson hans sag.
Bestyrelsen slog fast at Søren ikke var blevet ekskluderet men bedt om at gå pga.
samarbejdsvanskeligheder. Bestyrelsen fortalte også at Søren havde søgt dispensation til at stille op til
kassererposten eller en menig bestyrelsespost da han ikke kunne være tilstede ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen havde valgt ikke at give dispensation da de mente man burde være tilstede hvis man ville
vælges ind, men tilføjede at Søren var blevet tilbudt at deltage i et fremtidigt bestyrelsesmøde for en snak om
evt. samarbejde.
Ad 3) Næstformandens beretning
Line fremlagde sin beretning. Og denne blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4) Dommerchefens beretning
Dommerchef Frederik Baadstorp fremlagde sin beretning. Og denne blev godkendt af generalforsamlingen
Ad 5) Det reviderede regnskab
Regnskabet var som nævnt ikke blevet sendt ud sammen med indkaldelsen, og generalforsamlingen fik 30
min. til at kigge de kopier af regnskabet der var til rådighed igennem.
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Herefter fremlagde Statsautoriseret revisor Allan Østergaard Jørgensen det reviderede regnskab.
Der var spørgsmål til manglende sponsorindtægter for 2010, men revisoren har ikke kunne finde disse da der
ikke forelægger bilag eller fakturaer for sponsorer ved DM 2010.
Der var også spørgsmål vedr. at den nye bestyrelse har besluttet at alle bestyrelsesmedlemmer og dommer
får betalt uniformer. Bestyrelsen henviste til regler for uniformer under bilag 7 i forslag til vedtægtændringer.
Og tilføjede at de mente det er vigtigt at bestyrelsen og dommere er klædt i officielle uniformer f.eks. i
forbindelse med NM, EM og VM og selvfølgelig nationale konkurrencer og stævner, og at man ved frivilligt
arbejde ikke skal have personlige udgifter. Derudover var det vigtigt for bestyrelsen at pointere at man
fokuserer på at holde disse udgifter så lave som muligt.
Fremmødte tilkendegav at de mente det var ok.
Ad 6) Budget for 2011
Søren Clausen fremlagde budget for 2012.
Der var kommentarer vedr. NM om at vi burde overveje om vi fremover skulle afholde NM.
Og Mona Gudjonsson bød ind med diverse skabeloner og manualer som man mente lå hos Kim Jensen (tidl.
næstformand) så bestyrelsen kunne få bedre indblik i hvilke omkostninger der ville være ved at afholde et
NM.
Stellan mente at det kun kunne give overskud at afholde NM.
Ad 7) Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægterne.
Følgende blev vedtaget:
§12
Bilag 7, blev vedtaget med enkelt ændringer i formuleringen vedr. testdommer: ”I forbindelse med nationale
stævner og konkurrencer betaler testdommere selv transport og logi.”
§4, stk. 2. Blev vedtaget men generalforsamlingen besluttede at det var nok at indkaldelsen forgår via
hjemmeside og nyhedsbrev.
§5, stk. 6. Blev vedtaget men skal omskrives til: ”Forretningsudvalget (formand, næstformand og kasserer)
kan mellem bestyrelsesmøderne tage økonomiske beslutninger, med op til kr. 20.000,- pr disposition. I
tilfælde af at posten som næstformand ikke er besat, vælger bestyrelsen én af de siddende medlemmer til at
udgøre næstformandens post. Såfremt formandsposten eller kasserer posten ikke er besat skal de vælges
på en ekstraordinær generalforsamling.”
§5, stk. 7.
§6, stk 1. Blev vedtaget med følgende skal tilskrives: ”Forretningsudvalget (formand, næstformand og
kasserer) kan mellem bestyrelsesmøderne tage økonomiske beslutninger, med op til kr. 20.000,- pr
disposition. I tilfælde af at posten som næstformand ikke er besat, vælger bestyrelsen én af de siddende
medlemmer til at udgøre næstformandens post. Såfremt formandsposten eller kasserer posten ikke er besat
skal de vælges på en ekstraordinær generalforsamling.”
§6, stk. 2.
§6, stk. 3.
§7, stk. 1.
§9, stk. 1.
§9, stk. 3.
§10, stk. 1.
§10, stk. 2.
§15, stk. 1. Interne regler for dommergruppe og bestyrelse
§16, stk. 1.
Bilag 1, stk. 4.
Bilag 1, stk. 8.
Bilag 1, dommerchefen stk. 1-13
Bilag 5.
Følgende blev forkastet
Bilag 8, blev forkastet. Men generalforsamlingen vedtog at 5-års reglen er blevet ændret til:
Kategorierne er som følger: BodyFitness, Athletic Fitness, CBB/BB, Bikini.
Man skal kvalificere sig i en top 6 ved DM for at kunne deltage i IFBB godkendte stævner som f.eks. grand
prix’er og Open’s m.fl. Man skal min. hver 5. år deltage i et IFBB godkendt stævne (ikke påkrævet at det er
DM) ellers skal man igennem DM igen og kvalificere sig på ny.
Ønsker man at skifte kategori (f.eks. fra BF til CBB/BB) skal man igennem DM igen.
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Ovenstående kommer ikke i vedtægterne, men bliver lagt under regler på dbff.dk.
§15, stk.1. Kvalifikations for regler om egenbetaling og udgifter.
Ad 8) Valg af formand og 5 bestyrelses medlemmer
Line Wilkens stillede op som formand og blev valgt.
Søren Clausen stillede op som kasserer og blev valgt.
Jf. vedtægtsændringer skulle der nu vælges 4 bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev valgt ind:
Flemming Jensen, Thomas Salmon, Brian Bonde, Palle West. Lonnie Boe Pedersen og Anders Balle blev
genvalgt.
Frederik Baadstorp modtog genvalg som dommerchef og blev valgt.
Det blev vedtaget at formand er på valg lige år og kasserer er på valg ulige år.
Ad 9) Valg af bestyrelses suppleanter (jvf. vedtægtsændringer)
Flemming Andresen og Peter Hollerup stillede op og blev valgt som suppleanter.
Ad 10) Valg af revisor
Mona Gudjonsson stillede op og blev valgt.
Ad 11) Valg af revisor suppleant
Ole Bak stillede op og blev valgt.
Ad 12) Eventuelt
Under eventuelt blev 5 års reglen bragt op igen og de sidste detaljer kom på plads.

Med venlig hilsen
Line Wilkens
Formand
DBFF
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