
Referat fra 
Ekstraordinær Generalforsamling 

13. marts, 2001,Odense 
1. Valg af dirigent 
Formanden blev foreslået og enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede, at den ekstraordinære 
generalforsamling var indkaldt med korrekt varsel ifølge BB10m Klubbens vedtægter. Flg. både var 
repræsenteret: DEN-5, DEN-7, DEN-19, DEN-53, DEN-67 og GER-3. 
2. Ændring af Vedtægter og Klassebestemmelser 
· Forslag nr. 1 vedrørte indførelse af SMG-mål i stedet for SMW-mål samt indførelse af max. centermål på 
længden (SFM) af max. spileren (regel 4.4.05, 4.4.06 og 4.4.07). Da der var kommet nye oplysninger fra 
Dansk Sejlunion, som indikerede, at man alligevel ikke vil ændre fra SMW til SMG, valgte de 
tilstedeværende medlemmer at stemme imod ændringsforslaget vedr. SMG. Derimod blev forslaget om 
indførelse af et SFM-mål enstemmigt vedtaget. 
4.4.05 SL, SF, SMW og SFM måles alle med spileren foldet i den vertikale centerfold. 
4.4.06 Max-spiler 
Sidelig (SL)                         min. 9550 mm / max. 9950 mm 
Underlig (SF)                      min. 5700 mm / max. 6000 mm 
Største bredde (SMW)       max. 7500 mm 
Største længde (SFM)         max. 11500 mm 
Regel 4.4.07 forblev uændret. 
· Forslag nr. 2 vedrørte tilladelse til at medføre 2 spilere efter eget valg (regel 4.5.01): 
4.5.01 Under kapsejlads må maksimalt medføres 
1 storsejl 
1 genua 
1 krydsfok 
1 hårdtvejrsfok 
2 spilere efter eget valg 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
· Forslag nr. 3 vedrørte tilladelse til at anvende rulleforsejl. 
3.5.10 Rulleforstag er tilladt, men ikke forstagsprofil. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at ændringerne under forslag 1 ifølge klubbens regler kun vil gælde for 
nye sejl. Desuden meddelte bestyrelsen, at der vil blive given en generel dispensation vedr. vedtagelserne af 
forslag 2 og 3, således at de allerede vil være gældende i år, uanset at DS først tager stilling til 
vedtagelserne i efteråret. 
3. Eventuelt 
Der var intet under dette punkt, og dirigenten afsluttede derefter den ekstraordinære generalforsamling ved 
at takke forsamlingen for god ro og orden. 
  
 


