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Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Ændring af Vedtægter og Klassebestemmelser 
3. Eventuelt 
 
1. Valg af dirigent  
Bjerne S. Clausen, DEN-53, blev foreslået og enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede, at den 
ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med korrekt varsel ifølge Dansk BB10m Klubs vedtægter. I alt 
var der 5 tilstede repræsenterende flg. både: DEN-33, DEN-37 (2 ejere), DEN-53, og DEN-67. Der var 
indkommet fuldmagter fra DEN-41 og DEN-63. 
2. Ændring af Vedtægter og Klassebestemmelser  
Forslag:  
 

1) Reviderede vedtægter og klassebestemmelser, udformet i overensstemmelse med Dansk Sejlunions 
nye krav (de nye vedtægter og klassebestemmelser blev enstemmigt vedtaget på den ordinære 
generalforsamling). 
Forslaget blev endeligt vedtaget, da alle stemte for.  

 
2) Regel 5.2.08 i de gamle klasseregler (regel C3.1 i de nye klasseregler) ændres til: 

"Typegodkendt elektrisk 3-delt sammensat styrbord/bagbord/agterlanterne anbragt på mastetoppen. 
Krav til funktionstid i overensstemmelse med sejladsbestemmelserne, dog mindst 12 timer." (Dette 
forslag blev vedtaget med 5 for og 1 undlod ved den ordinære generalforsamling). 
Forslaget blev endeligt vedtaget med 6 stemmer for og 1 imod. 
Bestyrelsen gjorde efterfølgende opmærksom på, at bådejere som pt. sejler uden lanterne i 
mastetoppen kan anmode bestyrelsen om en dispensation til at undlade at montere lanterne i 
mastetoppen. Anmodningen skal ske skriftligt og dispensationen vil ske for et år af gangen. 

 
3) Regel 4.3.01 i de gamle klasseregler ændres til: "Forsejl skal være fremstillet enten af hvid vævet 

sejldug, eller af Mylar eller Kevlar. Der er ingen begrænsning på banebredde eller banens retning".  
I de nye klasseregler vil ordlyden i regel G.6.1.1.b og G.6.2.1.b blive ændret til: ” Sejldugen skal 
overalt bestå af vævet og/eller lamineret dug af fibertråde og polyesterfilm (Mylar). Dugens fibre 
skal være af polyester, dog er PEN (Pentex) og aramid (Kevlar) tråde tilladt.” (Forslaget blev 
enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling). 
Forslaget blev endeligt vedtaget, da alle stemte for, men et medlem gjorde dog opmærksom på, at 
det var uheldigt at formuleringen i det oprindelige forslag ikke var identisk med formuleringen i 
forslaget, som netop blev vedtaget. 

 
3. Eventuelt  
Der var intet under dette punkt. 
 
B.S. Clausen, 25.02.04 

http://www.bb10m.dk/BB10m-klasseregler.html

