
Generalforsamling 2021



Program

● Valg af dirigent  
● Valg af stemmetællere
● Formandens beretning 
● Regnskabsaflæggelse 
● Behandling af indkomne forslag 
● Fastsættelse af kontingent 
● Valg af bestyrelsesmedlemmer
● Eventuelt /ordet er frit



Valg af dirigent

Vi foreslår fra bestyrelsen at det bliver

Jens Jørgen



Valg af stemmetæller

Vi foreslår fra bestyrelsen af at det bliver 

Jette Bjerge



Formandens 
Beretning 
1/2

● Omkring 400 medlemmer tilmeldt DBQA
● Omkring 30 grillhold i Danmark

○ ca 20 aktive de forgangne par år

● 65 certificerede dommere
○ Ingen kurser i det forgangne år
○ Betaling sker via os (opkrævninger er forsinket men 

kommer)

● …...Status quo!!!
● Det hele har vist stået alt for corona-stille :-(
● Positive tiltag:

○ WBQA world holder fortsat et videomøde hver måned 
hvor repræsentater fra hvert medlemsland kan deltage.

■ Vi er med engang imellem. 
○ DBQA har færdiggjort en række håndbøger

■ Hold-håndbog
■ Dommer-håndbog
■ DM Drejebog (til internt brug)
■ Lokations-håndbog
■ Frivillig håndbog





Formandens 
Beretning 
2/2

● DM i Grill udskudt til 2021 2022
○ Beslutningen blev taget af Dyrskuet og vi var enige
○ Fortsat usikkert om DM 2021 bliver til noget
○ Vi er klar i 2022 og der vil komme meget mere info 
○ Der er gang i planlægningen og vi håber på at kunne lave 

et endnu større DM end før og med fokus på det gode 
samvær og den seriøse konkurrence. 

○ Og inden i spørger:
■ Er det en ny lokation? - info kommer
■ Er det nye kategorier? - info kommer
■ Er det stadig WBQA regler? - det forventer vi
■ Er der lige så hyggeligt som tidligere år? Bedre!
■ Skal Kim og Sonnie sove i dommerteltet? - Ohh yeah!

● Andre konkurrencer
○ husk at i altid kan arrangere grill konkurrencer
○ Vi bakker gerne op, giver input og hjælper hvor vi kan
○ Tag bare fat !





Kort nyt fra 
WBQA

● Mange nye lande har vist interesse
○ Flere er også blevet medlem
○ Især Sydamerika og Afrika vokser lige nu
○ Nyere lande:

■ Grækenland, Libanon, Argentina, Paraguay, 
Venezuela, Ghana, Guatemala

○ Plancha BBQ Association har sluttet sig til
■ Vil gerne have flere Plancha konkurrencer 

○ Verdensmesterskaberne i Belgien 2-4. September 2022
■ Husk at tilmelde jer hvis det ikke er sket

○ Nyt mere “rent” logo for hovedorganisation og 
medlemslande

○ Nyt design på hjemmeside samt mere aktivitet på 
Instagram og Facebook. 

■ Har i billeder, videoer med grill så vil de meget 
gerne dele dem (det kommer Danmark til gavn da 
det vises som værende fra os)

○ Næste AGM (Presidents meeting) 27.nov. i Holland. 



Regnskab 2021
Indtægter Udgifter

Overførst fra 2020:  45.662,95 kr. Annullering af lejet udstyr   1.750,00 kr.

Bestyrelsesmøde (mad mm)      830,00 kr.

Medlemskab WBQA 2020 (600 Euro)   4.530,57 kr.

Medlemskab WBQA 2021 (600Euro)   4.530,57 kr.

Tilbagebetaling Hold: 20.800,00 kr.

Renter & gebyrer      208,87 kr.

Indtægter I alt:  45.662,95 kr.  Udgifter I Alt: 32.441,14 kr.

Balance September 2021: 13.221,81 kr.



Indkomne forslag



Fastsættelse af 
kontingent

Nuværende kontingent(2021): 0 kr/år

Forslag til kontingent 2022: 0 kr/år



Valg til 
bestyrelsen

● Genopstiller:
○ Kim Schulz
○ Jens Jørgen Andreasen
○ Jette Bjærge
○ Ida Gram
○ Troels Christensen
○ Jeppe Andresen
○ Kim Trier Larsen
○ Pia Eccles Serup
○ Brian Rønnow

● Genopstiller ikke:
○ Marchen Jans

● Nye Opstillere:
○ Dennis Sørensen



Eventuelt / 
Ordet er frit

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



Tak for i aften
Fire, Food, Friendship & Fun


