Hovedaktivitet:
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at varetage medlemmernes interesser med henblik på at fremme bodybuilding og fitness sporten på såvel konkurrence- som
på motionsplan, samt at skabe DBFF en positiv profil udadtil.
Bestyrelsen:
Bestyrelsesåret 2015 er ovre, og vi har taget hul på et nyt og spændende 2016. Bestyrelsen ser i Øjeblikket således ud at formanden samt ansvarlig for poseringsseminarer i Jylland er Brian Bonde, næstformand er Palle West, Sponsoransvarlig er Stine Madsen,
Medlemsansvarlig er Lotte Amby, Konkurrenceansvarlig er Thomas Davidsen, ansvarlig
for poseringsseminarer på sjælland er Thomas Salmon.
Økonomi:
Økonomien i DBFF er rigtig sund og bestyrelsen tænker sig meget grundigt om med hensyn til beslutninger som kan have direkte indvirkning på økonomien. Regnskabsåret 2015
er der dog et mindre underskud og det er naturligvis på baggrund af at nogen ting i forbindelse med vores årlige stævner er blevet dyrere end først beregnet. Så har vi ligeledes
forsøgt os med nogen større setup til de årlige stævner og det koster også nogen penge
og man bliver pludselig afhængig af at indtægterne følger med i større stil end tidligere.
Forbundet har pengene til at forsøge sig med nogen ting og det gør os ikke nervøse at
2015 gav et underskud for hele regnskabsåret. Det kigger vi naturligvis på og retter til i
2016.
Det budget som blev lagt for 2015 af forretningsudvalget har ramt et godt stykke ved siden
af det endelige årsregnskab for 2015. Det er naturligvis på grund af at nogen udgifter har
været højere end forventet og nogen indtægter lavere end forventet. Det er meget svært at
sidde og lave et budget i en forening som DBFF da vi løbende tager beslutninger i løbet af
året og nogen parametre ændrer sig. Men budgettet for 2015 er lagt med lidt for meget optimisme og der skal vi nok være noget mere forsigtige i budgettet for 2016.
DBFF er i løbet af de sidst par år vokset sig meget stort og der er mange opgaver der skal
tages hånd om og mange spørgsmål fra vores mange atleter i forbindelse med vores nationale stævner samt vores ture til udlandet. Alle i Bestyrelsen har hver deres ansvarsområde, derudover er der en masse opgaver som falder udenfor de ansvarsområder som
hver enkelt bestyrelsesmedlem varertager. På den baggrund har vi som et nyt tiltag oprettet et sekretariat med foreløbig Marie West samt Stine Bonde ansat per 1/7 2015 på en
kontrakt på op til 120 timer om måneden til at varetage alle de opgaver som falder udenfor
det frivillige bestyrelsesarbejde. Det har vist sig at være et godt tiltag og bl.a de ugentlige
telefontider som Marie West varetager bliver flittigt brugt af vores atleter samt Coaches.
Det har på baggrund af dette tiltag givet de resterende bestyrelsesmedlemmer meget bedre tid til at tage sig af regulære bestyrelsesopgaver.
Jeg vil gøre det kort og opsummere vores successer i 2015:
- Vi har stadig stor succes med vores poseringsseminarer og det er super fedt og se så
mange gamle og nye atleter møde op hver gang. Der skal lyde en stor tak til Brian Rohde, Anne Mette Glerup samt Palle West og Thomas Salmon for at møde op hver gang i
henholdsvis Jylland og på Sjælland, og hjælpe til med at få det bedste frem i vores atle-

ter. Jeg kan ligeledes heller ikke undgå at have bemærket at diverse atlet teams er begyndt og holde deres egne workshops omkring posering og hvad det kræver og være
konkurrence atlet, det er super positivt og er i mine øjne med til at fremme sporten.
- Vores FB side på godt og ondt har på nuværende tidspunkt lige over 10.000 følgere her i
2015/2016
- Medlemsantallet er stødt stigende og vi har ca 1500 betalende medlemmer her i starten
af 2016.
- Debutantstævnet var en bragende succes i 2015 med 550 tilmeldte atleter, og bliver med
stor sandsynlighed en succes også i 2016.
- DM 2015 var en stor succes med små 450 atleter tilmeldt og det er rigtig mange når man
tænker på at for få år tilbage var man stolt over et langt mindre antal atleter til et DM.
- Sponsorerne melder sig hele tiden på banen og vi er super taknemlige for hver og en
som vil støtte op omkring DBFF og vores stævner og atleter. Uden dem var det ikke muligt.
- Vi har haft mange atleter afsted til konkurrencer i udlandet og med super gode resultater
til følge. Vi er stolte af hver og en af jer herhjemme og vi følger jeres kamp for medaljer
hver gang.
Hændelser i 2015:
1) Debutantstævnet 2015 blev afholdt i Herning kongrescenter over 2 dage med Body Fitness, bodybuilding og physique lørdag. Søndagen stod så på Classic Bodybuilding, bikini
fitness og Athletic fitness. Det blev en kæmpe succes med 550 tilmeldte atleter og det syntes jeg er helt vanvittigt flot. Vi havde rigtig mange tilskuere lørdag og vi havde ligeså
mange søndag, faktisk fuldt hus begge dage så det kan man ikke forlange bedre. Der skal
lyde en kæmpe stor tak fra DBFF til sponsorerne og de frivillige, dommerne samt backstage crewet. Uden jeres engagement var alt dette ikke muligt.
2) DM 2015 blev afholdt i Brøndbyhallen over 2 dage med Body Fitness, bodybuilding
samt physique om lørdagen og om søndagen var det så bikini fitness, Classic Bodybuilding samt Athletic fitness. Det var en stor succes med 450 atleter tilmeldt, og det var en
fornøjelse at se så mange af atleterne til DM som havde kvalificeret sig ved debutantstævnet. Super flot af dem og tage kampen op mod de garvede gamle atleter til DM. Billetmæssigt gik det ikke helt så godt som forventet og langt fra så godt som ved debutantstævnet. Der skal ligeledes her for DM lyde en stor tak fra DBFF til sponsorerne og de frivillige, dommerne samt backstage crewet.
3) NM, EM og VM 2015 havde vi også atleter fra vores landshold afsted og de gjorde det
alle fremragende ved de forskellige mesterskaber. Bestyrelsen er begejstrede for at vi på
baggrund af nogen ændringer i vores forbund som blev vedtaget på den årlige generalforsamling i 2015 kan vi nu se at en masse danske atleter får nogen muligheder og oplevelser med i bagagen som ellers ikke ville have været muligt, eller i hvert fald besværliggjort
på baggrund af nogen regler som ikke burde være tilstede i et forbund under IFBB. Så et
rigtig godt år var det helt sikkert for de danske atleter rent internationalt og vi håber 2016
bliver ligeså godt.

Med hensyn til karantæner og advarsler var 2015 faktisk et godt år hvor vi ikke behøvede
at uddele hverken advarsler eller karantæner, selvom der har været enkelte episoder hvor
det godt kunne have blevet en kendsgerning. Jeg vil dog opfordre folk til at tænke over
hvad de skriver på FB om dommerne, bestyrelsen samt andre atleter. Der er stadig noget
der hedder code of ethics selvom i sidder bag computerskærmen derhjemme og DBFF tolererer ikke hverken at dommergruppen eller de frivillige samt backstage crewet bliver svinet til på nogen måde. Vores egen FB side er ikke oprettet til det formål at medlemmer og
minsandten også ikke medlemmer af DBFF kan sidde og komme med negative kommentarer omkring alt muligt, vi er derfor begyndt og slette de negative kommentarer når vi opdager dem. Det er så super glædeligt at tonen ikke har været hård nok i 2015 til at vi har
fundet det nødvendigt at skride ind med advarsler eller karantæner.
Afsluttende:
Der har i 2015 været et godt men hårdt bestyrelsesår. De medlemmer af bestyrelsen som
sidder i øjeblikket arbejder efterhånden godt sammen og trækker i samme retning. Vi har
efterhånden et godt forhold til IFBB og vi er repræsenteret praktisk talt hver gang der er
noget stort i udlandet. Det er super vigtigt at man som forbund plejer de interesser og det
kan godt virke som om man nogen gange går og klapper hinanden på skuldrene af pligt og
høflighed, men det er sådan det fungerer når man træder udenfor den danske andedam
og det er sådan man bliver lagt mærke til og husket. Det går rigtig godt for sporten i danmark og for DBFF og den bølge skal vi blive ved med at ride med på og det kan vi kun få
succes med hvis vi står sammen og hjælper hinanden. Husk på at et af de slogans IFBB
bruger meget er “IFBB WE ARE FAMILY”
På vegne Af Bestyrelsen.
MVH Brian Bonde.
Formand.
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