
Generalforsamling 2022



Program

● 1.Valg af dirigent
● 2.Valg af stemmetællere
● 3.Formandens beretning
● 4.Regnskabsaflæggelse
● 5.Behandling af indkomne forslag
● 6.Fastsættelse af kontingent
● 7.Godkendelse af budget
● 8.Valg af bestyrelsesmedlemmer
● 9. Frem mod DM i Grill 2023
● 10. Eventuelt/Ordet er frit



Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at det bliver

Jens Jørgen Andresen



Valg af stemmetæller

Bestyrelsen foreslår, at det bliver

Jette Bjærge



Formandens 
Beretning 
1/3

○ DM i grill 2022 en fantastisk oplevelse og 
højdepunkt for mange af os

○ Mange gamle, men også nye hold
○ Vi har fået en del lækre videoer og billeder

■ bliver aktivt brugt i markedsføring fremover
○ Stort fokus på optimering, evaluering og dokumentation

○ Det gik tiden også med
○ Videre arbejde med drejebog, håndbøger mm 
○ Opdatering af grilldm.dk og påbegyndt opdatering af 

dbqa.dk (wbqa.dk)
○ GDPR - yeeep det er vildt
○ Sponsor kontakt, lokations evaluering osv.

○ En stor tak til alle der har været en del af det
○ Bestyrelse, frivillige, dommere, hold, sponsorer



Formandens 
Beretning 
2/3

○ Opsamling på evalueringer fra:
○ Fra Teams: 

■ Info ud om næste års placering og kategorier i så god tid som 
mulig. Gerne løbende kommunikation. Hvis vigtige ændringer, 
så send en mail eller lav et nyt emne i Teams gruppen på 
facebook

■ Huske Blå Bog skilt til næste år i laminat til alle team 
■ Opmærksomhed på antallet af dage - helst 2 - og 

lørdag/søndag
○ Fra Sponsorer: 

■ Efterspørger mere sceneshow - kan flere sponsorere få 
mulighed for at komme på scenen?

■ Der skal være bord ved opvasken - vi skal sørge for ordentlige 
forhold fremadrettet

■ Opmærksomhed på antallet af dage - helst 2
○ Fra frivillige:

■ Vi skal være opmærksomme på, hvem der er frivillige på 
opgaven - så bestyrelsen ikke ender med at overtage opgaver, 
hvor frivillige skal stå 

■ Vi skal være mere tydelige om, at det er DM i Grill og ikke et 
DBQA arrangement! 

○ Fra dommere:
■ Mere reklame på de sociale medier og offentlige medier
■ Vi skal have adskilt dommere fra bestyrelse/frivillig telt bedre, 

så dommere får mere ro





Formandens 
Beretning 
3/3

● DM i Grill 2023
○ Vi håber på, at lokation er Kulinarisk Sydfyn på Frederiksø 

den 24.-25. juni 2023.
○ Vi er alternativt i en meget indledende dialog med Århus 

Foodfestival 
○ Kategorierne er(https://grilldm.dk/kategorierne/):

● Film som tema
● Den hemmelige kategori
● I skovens dybe stille ro
● Danmarks bedste (grill) Bøfsandwich
● Dessert

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

■ Longhorn BBQ Competition 12.-14. maj 2023
■ Nordiske mesterskaber 27.-28. maj 2023 (Planlægges)

○ Vi bakker gerne op, giver input og hjælper, hvor vi kan
○ Tag bare fat bestyrelsen !

https://grilldm.dk/kategorierne/?fbclid=IwAR3aefzCHX2pVGl-0ee4HEI3yiUmhWQjnq0Ms76z6_xcArjmXB_-RTGcLKo




Kort nyt fra 
WBQA

■ Team Smoke It All +The Crazy BBQ Team og 
Burning Cows BBQ Team deltog i VM. Team 
Smoke It All +The Crazy BBQ Team kom hjem med 
guldet

■ En stor argentinsk avis har stillet Mikkel nogle 
spørgsmål efter VM – vi er spændt på, hvad der 
kommer ud af det



Regnskab 2022



Indkomne forslag

Jeg stiller forslag til ændring af 
vedtægterne, sådan at et medlem af 
bestyrelsen kan deltage i nationale 
konkurrencer.
Det kan lade sig gøre i udlandet, så 
burde det også her
Mvh
Christian Andersen
Burning cows bbq team

Bestyrelsen bakker op om dette forslag. 
Hvis teams gør det samme, skal vi ændre i 
vedtægter og I vil blive indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling den 6. 
oktober 2022 kl. 19.30



Forslag til vedtægtsændringer

Nu:
● Stk 7. Et siddende medlem af Bestyrelsen må på intet tidspunkt deltage i konkurrencer der 

afholdes af foreningen.

Fremover:
● Stk. 7. Et siddende medlem af Bestyrelsen må gerne som medlem af et team deltage i 

konkurrencer, der bliver afholdt af foreningen. Medlem kan dog ikke deltage i samtaler, der fx 
omhandler kategorier, point samt placeringer og kan ikke være til stede i dommertelt under DM i 
grill

Har I nogle input kommentarer til denne ordlyd/ændring?



Fastsættelse af 
kontingent

Nuværende kontingent(2022): 0 kr/år

Forslag til kontingent 2023: 0 kr/år



Godkendelse af budget 2023



Valg til 
bestyrelsen

Valg af teammedlemmer 
sker i dag, men kan 
udmøntes efter 
ekstraordinær 
generalforsamling den 6. 
oktober 2022

Der er ni pladser i bestyrelsen:
● Genopstiller:

○ Brian Rønnow
○ Dennis Sørensen
○ Ida Gram
○ Jens Jørgen Andreasen
○ Pia Eccles Serup

● Genopstiller ikke:
○ Jeppe Andresen
○ Jette Bjærge
○ Kim Schulz
○ Kim Trier
○ Troels Christensen

● Nye opstillere:
○ Steen Dunker
○ Eddy René Van Bragt

● Opstillere fra teams, hvis der er opbakning til dette:
■ Christian Klint Andersen
■ Mikkel Lund 
■ Dennis Winter
■ Therese Døpke   



Frem mod 
DM i Grill 
2023

○ Teams tilmelding - deadline for 
forhåndstilkendegivelse er 1. november 2022

○ Dialog med sponsorer allerede efterår 2022
○ Mini online kursus om DBQA regler for teams og 

dommere inden næste DM i Grill
○ Fysisk spørgetime/kursus i henholdsvis øst/vest til 

hold, der er tilmeldt pr. 1. november 2022
○ Primært for at hjælpe nye/nyere hold i gang
○ Nogle der vil hjælpe?

○ Nogle der vil hjælpe med lidt underholdning fredag, 
hvis Kulinarisk Sydfyn beslutter at holde Sankt Hans? 

○ Nogle, der har plads til 7 bure med udstyr til DM i 
Grill?

○ DM 2025
● Passer det bedst i maj, juni, juli, august eller 

september?



Eventuelt / 
Ordet er frit

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



Tak for i aften
Fire, Food, Friendship & Fun


