Referat fra Generalforsamling, den 3. februar 2001 i Sønderborg
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henrik Stærsholm (DEN-42), som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede,
at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med korrekt varsel. Der var 11 deltagere tilstede, repræsenterende
9 både: DEN-5, DEN-7, DEN-19, DEN-33, DEN-42, DEN-53, DEN-67, GER-3 og GER-5. Der var indkommet
fuldmagt fra DEN-7's ejer.
2. Formandens beretning:
"Vi startede året med generalforsamling i Vedbæk sejlklub, hvor der var mødt 17 deltagere op fordelt på 12
både. Det var nok første gang i mange år, at vi ikke vedtog regelændringer. Det eneste forslag, der blev
stillet, var indførelse af rullegenua. Forslaget blev ikke vedtaget, men der blev givet dispensation for en to
års prøvetid.
Der er i løbet af året blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse for, at vi i bestyrelsen kan få noget at vide
om medlemmernes holdninger og hvilke emner medlemmerne mener, der skal arbejdes for. Undersøgelsens
resultat blev beskrevet i det sidste klubblad.
Her et kort resume:

1. Der er flertal for at bruge e-mail til information til medlemmerne (der vil stadig komme breve til dem,
der ikke har adgang til nettet).

2. Spørgsmålet om kun at bruge nettet til bladet kom der ikke et klart svar på. Bladet vil derfor blive lagt

på hjemmesiden parallelt med den trykte version.
3. Der var tilslutning til, at udsende et mere primitivt blad for dem uden internetadgang.
4. Der var tilslutning til, at bestyrelsen skal arbejde for at tillade rulleforstag.
5. Der var stemning for, at bestyrelsen skal arbejde for at ændre klassereglerne, så billigere
standardmaster kan bruges.

Og vi er faktisk i gang med nogle af de ting, der var flertal for.
Vores DM blev afholdt i Vedbæk med deltagelse af 20 både. Igen en lille fremgang i forhold til året før. Der
var deltagelse af nye bådejere, og samtidig er det rart at se flere af vores udenlandske medlemmer deltage i
DM. Mesterskabet blev afviklet i meget let vind. Det var meget svært at være dommer og nok lige så svært at
være sejler, men det blev dog til et DM. En stor tak til Bjerne for det store arbejde, han lagde i, at vi kunne få
et godt DM. Det er ikke kun BB10m bådene, der er gamle, også de lidt ældre deltagere klarer sig godt. Ved
præmieuddelingen var gennemsnittet nok over 50 år. Så vi er mange, der kan nå det endnu. DM blev vundet
af Erik i DEN-5 for tredje gang, et stort tillykke med det!
I sidste årsberetning fortalte jeg, at Dansk Sejlunion vil ændre statutterne for DM. Det berettede de om på et
årsmøde, der blev afholdt i februar sidste år. Nu et år efter har jeg ikke modtaget noget referat fra dette
møde. Når jeg rykker for referatet, siger de, at de har travlt med den nye DH 2000 måleregel. Det er
ufatteligt, at DS ikke kan tage sig sammen.
Nu vi taler om DS og den nye DH regel, så har vi ikke været specielt heldige med vores handikap.
BB10m'eren er blevet meget hårdt straffet. Vi i bestyrelsen har gjort meget for at påvirke DS og justere på
deres måleregel, men indtil nu uden større held. Men nu er Erik i DEN-5 kommet med i en
evalueringsgruppe, som skal se på de skævheder, der er i den nye DH2000 måleregel. Vi må håbe, at Erik
får noget ud af det store arbejde, han gør.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde, vi har."
3. Årsregnskab
Det reviderede regnskab for 2000 blev gennemgået af kasserer Bjerne (DEN-53). Årsregnskabet udviste et
mindre overskud. Klubben har nu godt kr. 12.000 i formue, som der bliver god brug for til at dække udgifter til
måleskabeloner og ekstraordinære udgifter i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum i 2003.
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for 2002, hvilket blev enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen.
5. Indkomne forslag.

Et forslag fra Erik Kristensen (DEN-5) om at flytte generalforsamlingen fra vinter til dagen før første sejlads
ved DM blev trukket tilbage af forslagsstiller, da der var forståelse for den ekstra arbejdsbyrde, som ville blive
pålagt bestyrelsen på en i forvejen travl dag.
Da der er kommet en henstilling fra Dansk Sejlunion om, at vi benytter SMG-målet (bredde på ½ højde på
sidelig) i stedet for SMW-målet (største bredde under ½ højde) for spilerne, var der fra bestyrelsen forslag
om at ændre klassereglerne nr. 4.4.05, 4.4.06 og 4.4.07, således at de kommer i overensstemmelse med
henstillingen. Desuden foreslås det, at der samtidig indføres et maksimum mål på længden af max. spileren
for at undgå, at sejlerne begynder at bygge spilere med meget stor "fod", der kun kan bruges på plat læns.
Det blev fra bestyrelsens side understreget, at inden de nøjagtige mål bliver fastsat, vil man hos sejlmagerne
sikre sig, at der ikke er fremstillet spilere, som kommer i klemme med ændringerne.
Forslaget blev vedtaget med 8 stemmer for, 1 imod.
Fra bestyrelsen var der ligeledes forslag om at tillade, at det under kapsejlads tillades at medføre 2 spilere
efter eget valg, altså 2 max. spilere eller 1 max. spiler og 1 skæringsspiler (regel 4.5.01). Det skønnes, at
være en stor fordel, idet der i dag sejles meget op/ned baner bl.a. ved DM, og denne regelændring kan sikre
mod problemer ved evt. haveri på max. spileren.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Det er konstateret, at 3-4 master måske ikke overholder klassereglerne, da de ikke er leveret af
Børresen/Nordic. Af denne årsag og i erkendelse af forsikringsselskabernes stigende modvilje mod at
erstatte de meget dyre originalmaster blev bestyrelsen ved sidste generalforsamling bedt om at undersøge,
om master af anden fabrikat kan anvendes på en BB10m. Det er konstateret, at der ikke findes master af
anden fabrikat på markedet, som dels overholder vægtkravet, dels passer i profil, så de kan bruges med
vores eksisterende mastefod. Bestyrelsen stillede dog forslag om, at det tillades at montere en lettere mast
af anden fabrikat blot totalvægten overholdes ved, at der monteres kompensationsvægte synligt over
salingshornene.
Efter en lang diskussion om fordele og ulemper ved en anden masteprofil og bøvlet med at skulle montere
og kontrollere kompensationsvægte blev forslaget sendt til afstemning.
Forslaget blev forkastet med 1 stemme for, 8 imod.
For at lovliggøre de master, som ikke er af Børresen/Nordic fabrikat og måske derfor ikke overholder
klassereglerne, erklærede bestyrelsen, at der vil blive givet dispensation til disse efter en kontrolvejning og
evt. montering af kompensationsvægte.
Spørgeskemaundersøgelsen viste en meget stor interesse for at tillade rulleforsejl i klassen. Bestyrelsen
stillede derfor forslag om, at regel 3.5.10 ændres fra "Forstagsprofil (headfoil) og rullefok er ikke tilladt" til
"Forstagsprofil er ikke tilladt. Rullefok/genua er tilladt". Argumentationen for forslaget er udførligt behandlet i
referatet fra sidste års generalforsamling.
Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer for, 3 stemte hverken for eller imod.
Bjarne (DEN-33) lovede, at der i næste nr. af Klubbladet vil være en beskrivelse af hans erfaringer med
rulleforsejlet. Endvidere oplyste Formanden, at Anders Børresen er ved at lægge sidste hånd på et tilbud og
en monteringsbeskrivelse af et færdigt sæt, som vil kunne købes fra værftet.
Bestyrelsen meddelte, at hvis de af generalforsamlingen vedtagne forslag bliver endeligt vedtaget ved den
ekstraordinære generalforsamling, vil der blive givet en generel dispensation for at benytte de nye regler
allerede i år (Dansk Sejlunion skal i modsætning til tidligere have forslag til klassereglerne indsendt til
godkendelse inden september måned, for at de kan godkendes og træde i kraft den efterfølgende sæson).
6. Valg af formand
Formand vælges hvert år af generalforsamlingen, og der var genvalg af Claus Jespersen (DEN-19) med
akklamation.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Jes Madsen (DEN-7) og Søren Koitsch (DEN-67) var på valg. Begge blev genvalgt med akklamation. Som
suppleant valgte generalforsamlingen Jochen-Patrick Kunze (GER-3), idet den hidtidige suppleant, Christian
Andersen (DEN-8) har sin båd til salg. Klubben håber dog, at Christian fortsat vil varetage sin meget vigtige
og uundværlige funktion som Klubbladets redaktør.
8. Valg af revisor og suppleant
Der var genvalgt til Peter Michelsen som revisor og Steen Messmann som suppleant.
9. Vedtægter og klassebestemmelser

Intet
10. Eventuelt
Under dette punkt orienterede webmasteren om de fremtidige planer for klubbens hjemmeside. På grund af
ophør af Sejl.net har klubben valgt at betale et beskedent beløb for at anvende domæneadressen
http://www.BB10m.dk fremover, idet det vil give uafhængighed af det webhotel, vi vælger at benytte til
enhver tid. Klubben har p.t. valgt World Online som internetudbyder i stedet for Sejl.net. Denne udbyder har
en facilitet, der tillader os at beskytte visse underbiblioteker med password, hvilket betyder, at vi kan lægge
alt, hvad der kun vedkommer medlemmerne (f.eks. klassereglerne, medlemslisten, klubbladet, regnskabet,
etc.) ind på hjemmesiden. På sigt vil det også blive muligt at betale kontingentet med sit kreditkort via
hjemmesiden.
Erik, DEN-5, orienterede endvidere om DH2000-seminaret i Dansk Sejlunion og sine mange diskussioner
med medlemmerne af Teknisk Udvalg for at få dem til at indse, at regelen ikke er lige retfærdig for alle både.
Erik konstaterede, at vi ikke kan forvente, at der bliver taget specielt hensyn til BB10m'eren, men hvis det er
muligt at påvise, at der er fejl i forudsætningerne for nogle af regelens beregninger, mente han, at DS var
villig til at lave ændringer.
Endelig orienterede Formanden om en sag om bådsvindel, som involverede en BB10m i Jylland. Sagen vil
blive udførligt behandlet i næste nr. af Bådmagasinet.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

