
Generalforsamling 2020 #2



Program

● Valg af dirigent  

● Valg af stemmetællere

● Formandens beretning 

● Regnskabsaflæggelse 

● Behandling af indkomne forslag 

● Fastsættelse af kontingent 

● At være i bestyrelsen

● Valg af bestyrelsesmedlemmer

● Eventuelt /ordet er frit



Valg af dirigent

Vi foreslår fra bestyrelsen at det bliver

Bo Meyer



Valg af stemmetæller

Vi foreslår fra bestyrelsen af at det bliver 

Jens Jørgen



Formandens 

Beretning 

1/2

● Omkring 427 medlemmer tilmeldt DBQA

● Omkring 30 grillhold i Danmark
○ ca 20 aktive de forgangne par år

● 65 certificerede dommere
○ Der arbejdes fortsat på at få mere styr på betaling på 

tværs af lande. 

○ Dommertræning er under udarbejdelse

■ kursus i sverige og muligvis KBH inden DM

● …...Status quo!!!

● Det hele har vist stået lidt corona-stille :-(

● Positive tiltag:
○ WBQA world har endelig opdaget video-konferecer

○ DBQA har arbejdet på en række håndbøger

■ Hold-håndbog

■ Dommer-håndbog

■ DM Drejebog

■ Lokations-håndbog

■ Vi tager fat i nogen af jer omkring dette…..





Formandens 

Beretning 

2/2

● DM i Grill udskudt til 2021
○ Beslutningen blev taget af Dyrskuet og vi var enige

○ Fortsat usikkert om DM 2021 bliver til noget

● Ville et DM uden tilskuere være interessant ?
○ for holdene?

○ for sponsorerne? 

○ Ideer er velkomne

● Vintergrillerier
○ Kunne en vinter-konkurrence have interesse?

○ Nogen der vil være med til at planlægge?

○ hvad med corona?

● Andre konkurrencer
○ husk at i altid kan arrangere grill konkurrencer

○ Tag bare fat 





Regnskab 2019 - 2020



Indkomne forslag



Fastsættelse af 

kontingent

Nuværende kontingent(2020): 0 kr/år

Forslag til kontingent 2020 #2: 0 kr/år



Valg til 

bestyrelsen

● Genopstiller (er på valg):
○ Kim Schulz

○ Bo Meyer

○ Jens Jørgen Andreasen

○ Jette Bjærge

○ Ida Gram

○ Troels Christensen

○ Jeppe Andresen

○ Kim Trier Larsen

○ Marchen G. Jans

○ Pia Eccles Serup

● Genopstiller ikke:
○ Sonnie Eis

● Nye Opstillere:
○ Brian Rønnow

○ Dig? 



Eventuelt / 

Ordet er frit

● Hvad har DU på hjertet?
○ stil spørgsmål/forslag/kommentarer via chat



Tak for i aften
Fire, Food, Friendship & Fun


