Referat fra
Ekstraordinær Generalforsamling
18. marts, 2002,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. I alt var der 8 tilstede
repræsenterende flg. både: DEN-5, DEN-87, DEN-19, DEN-53, DEN-67 og GER-3. Desuden var der
indkommet fuldmagter fra DEN-64 og DEN-83.
2. Ændring af Vedtægter og Klassebestemmelser

• Forslag nr. 1
I regel 4.3.10 fjernes teksten: ”og have en dugvægt på mindst 280 g/m2.”
I regel 4.3.11 fjernes teksten: ”Dugvægt max. 350 g/m2, min. 310 g/m2.”
For forslaget stemte 6, imod stemte 2.

Det blev klart tilkendegivet fra flere i forsamlingen, at en forudsætning for deres stemme for forslaget var, at
bestyrelsen hvert år - efter konsultation med dugfabrikanterne - tilkendegiver overfor medlemmerne en
anbefalet minimums dugvægt. Med de nuværende sejldugstyper, som er tilladte til BB10m’eren, anbefaler
bestyrelsen, at man ikke går under 150 g/m2 for en Pentex (Mylar) dug og ikke under 280 g/m2 for en dug i
Dacron. For de øvrige sejl er minimumsvægten stadig beskrevet i Klassereglerne.

• Forslag nr. 2
Ændring af regel 4.2.05: "Storsejlet skal sættes i maste- og bomprofilens hulkehle" ændres til:
"Storsejlet skal sættes i masteprofilens hulkehl. Anvendelse af bommens hulkehl er fri.”
I regel 4.2.12 ændres teksten til:
"Hvis storsejlet sættes i bommens hulkehl, må foden være blød (fri dugvægt). Højden over bom må max.
være 500 mm. Hvis storsejl ikke sættes i bommens hulkehl, må storsejlets fod max. være 120 mm høj"
Ny regel 2.2.04:
"Der må ikke være en fast siddeanordning, der rager ud over ydersiden af den godkendte aluminiumsliste
(fenderliste) på båden.”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
3. Eventuelt
Der var intet under dette punkt, og dirigenten afsluttede derefter den ekstraordinære generalforsamling ved
at takke forsamlingen for god ro og orden.
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