Generalforsamling i DBQA 24. september 2020 #2
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt /ordet er frit

Beslutningsreferat:
1. Bo bliver godkendt som dirigent
2. Jens Jørgen bliver valgt som stemmetæller

3. Formandens beretning:
a. Vi er ca. 427 medlemmer tilmeldt DBQA
b. Der er ca. 30 grillhold i Danmark, hvor af ca. 20 har været aktive de sidste par år
c. Vi har 65 certificerede dommere. Der bliver fortsat arbejdet på at få mere styr på betaling på
tværs af lande. Vi er i gang med at planlægge dommertræning – forhåbentlig kursus i Sverige og
muligvis KBH inden DM
d. WBQA World har endelig opdaget video - konferencer
e. DBQA har arbejdet på en række håndbøger
i. DM Drejebog for bestyrelsen
ii. Team håndbog
iii. Dommer håndbog
iv. Sponsor håndbog
v. Lokations-håndbog
vi. Frivillig håndbog
Kim S ”varsler”, at der vil være nogle, der bliver bedt om at hjælpe med at kvalificere indhold
af håndbøger. Christian Andersen, Peter Braun og Kai Løgstrup har til aften meldt sig som
frivillige til at gennemlæse.
f.

DM i Grill udskudt til 2021. Beslutningen blev taget af Dyrskuet, og bestyrelsen var enige. Det er
fortsat usikkert om DM 2021 bliver til noget
i. Ville et DM uden tilskuere være interessant?
ii. for holdene?
iii. for sponsorerne?
Det kan vi af gode grunde ikke svar på.
Der er stemning for et DM for DMs skyld uden publikum og marked – men måske svært at
finde sponsorer? Vil det hjælpe hvis mediedækning? Præmiesum må gerne være mindre!
Vinterkonkurrence god idé! Der kom et forslag om 5 kategorier indlevering søndag. Holdene
tager selv kød det med. Holdene tager selv telte med. 250€ i tilmelding. Så kan det holdes
hvor som helst.

Bestyrelsen har opbakning til at arbejde videre. Og hold vil gerne hjælpe med planlægning.
g. Ideer er velkomne

i. Det er som ved mange konkurrencer i USA, hvor der kører en Masterclass så kører der
en backyard samtidig med master konkurrencen.
ii. Regionsmesterskaber.
iii. Bestyrelsen har opbakning til at arbejde videre med ideer.
h. Vintergrillerier
i. Kunne en vinter-konkurrence have interesse?
ii. Nogen der vil være med til at planlægge?
iii. hvad med Corona?
i. Andre konkurrencer
i. husk at I altid kan arrangere grill konkurrencer
ii. Tag bare fat
Der er stemning for en vintergrill konkurrence – men igen – kan vi skaffe sponsorer?
4. Regnskabsaflæggelse

Regnskab godkendt
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingent godkendt
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Sonnie stiller desværre ikke op. Stort tak til Sonnie for hans store arbejde i bestyrelsen og pointsystem
Den resterende bestyrelse er enstemmigt godkendt
Brian Rønnow er valgt ind i bestyrelsen
8. Eventuelt /ordet er frit
Forslag om at vi griller flere weekender i streg med indleveringsvindue – evt med video til nettet. En
slags masterclass.
Forslag om ny facebookside, der nu er oprettet:
https://www.facebook.com/groups/dbqagrillsnak/permalink/760144368172334/?notif_id=160097373646
1348&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
Forslag om youtubekanal – den er der :
https://www.youtube.com/channel/UCt4P7vSpY4vZH_LfU57w1jw?view_as=subscriber

