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______________________________________________________________________________________________________ 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ulrik Larsen (DEN-63), som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt med korrekt varsel. Der var 9 deltagere tilstede, repræsenterende 7 både: DEN-7, DEN-19, DEN-33, DEN-53, DEN-63, 
DEN-67 og GER-3. Der var indkommet fuldmagt fra DEN-37. 

Referent: Bjerne S. Clausen 

2. Formandens beretning: 

”Vi startede året med generalforsamling i Skælskør, hvor der var mødt 13 op fordelt på 11 både. 
Der blev igen i år fremsat forslag til ændringer af vores klasseregler, og en del af dem blev vedtaget hvilket medførte følgende 
ændringer af reglerne: 
 
Regel 4.3.10  Dugvægten fri på Krydsfokken. 
Regel 4.3.11  Dugvægten fri på Hårdvejrsfokken  
Regel 4.2.05  Storsejlet behøves ikke mere at sættes i hulkehlen 
Regel 4.2.12  Mål på hvor stor en fod der må være i Storsejlet 
Regel 2.2.02  Ingen siddeanordning må rage ud over aluminiums rælingslisten 
 
DM blev afholdt i Skælskør Sejlklub, som fik lavet et rigtig vellykket DM for os. Der var 19 både tilmeldt og selvom der kun kom 18 både 
til start var det rigtig flot, når vi tager i betragtning hvilket vejr der var i dagene op til DM. På vandet blev der sejlet 8 gode sejladser, de 
første 6 i frisk luft på nogle gode baner, hvorimod de sidste 2 blev sejlet i let vind. Der var en del der mente, at deres alder taget i 
betragtning var det nogle lidt for lange dage på vandet. 
På land var der rigtig meget social hygge. Grillaften og festmiddagen var vellykket og særdeles hyggelig. Vinder af DM 2002 blev én der 
har deltaget i mange år men oftest har placeret sig lige uden for præmierækken. Endnu engang tillykke til Mogens Larsen, DEN-63. 
I bestyrelsen har vi nu fået DM næste år på plads, idet Holbæk Sejlklub har lovet at arrangere vores stævne. 
  
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi haft i løbet af året.” 

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer fra forsamlingen. 

3. Årsregnskab 

Det reviderede regnskab for 2002 blev gennemgået af kasserer Bjerne S. Clausen (DEN-53). Årsregnskabet udviste et pænt overskud 
(kr. 4.865,87). Klubben har nu godt kr. 19.000 i formue, som der bliver god brug for til at dække udgifter til måleskabeloner (se pkt. 9) og 
ekstraordinære udgifter i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum i år. 

  



 Regnskab for 2002      

       

    Udgifter Indtægter
        

 Kontingenter 45 stk. á kr. 300.00    13,500.00

  Kontingenter 8 stk. á kr. 200.00    1,600.00

 Kontingenter 7 stk. á kr. 150.00+1 stk. 115 + 1stk. á 195    1,360.00

 Kontingenter 11 stk. á kr. 100.00    1,100.00

 Salg af asymmetrisk spiler    3,500.00

 Indbetaling v. Check    595.00

        

 Bestyrelsesudgifter  2,292.40   

 Generalforsamlinger  4,449.98   

 Porto, papir, etc. (inkl. BB10m Bladet)   7,522.45   

 Udgifter i f.m. DM '02 (tilskud, præmier)  353.00   

 Diverse udgifter (gebyrer, internet, gravering, DS, etc.)  2,171.30   

        

 Saldo  16,789.13 21,655.00

 Overskud/Underskud  4,865.87   

        

 Balance  21,655.00 21,655.00

        

        

 Status      

        

 Kassebeholdning 1.01.02    0.00

 Girobeholdning   1.01.02    14,179.78

 Overskud/Underskud 2002    4,865.87

        

 Kassebeholdning 31.12.02  0.00   

 Girobeholdning   31.12.02  19,045.65   

        

 Balance  19,045.65 19,045.65

        

Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for 2004, hvilket blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Kassereren gjorde 
opmærksom på, at en stigning i kontingentet forhåbentligt kan undgås i nogle år fremover efter at det er blevet besluttet at droppe 
udsendelse af klubbladet i papirformat. Som tidligere meddelt vil bladet kun blive publiceret på Klubbens hjemmeside. Det blev ligeledes 
konstateret at vores kontingent ligger væsentligt under mange andre specialklubbers.  

5. Indkomne forslag. 

1. Fra Benn Kjær, DEN-37, var der indkommet flg. forslag: 
  
”I henhold til Dansk Sejlunions gældende kapsejladsregler skal enhver national klasse angive hvilken reklamekategori klassen sejler 
efter. Se Kapsejladsregler, Tillæg 1 - IASF REKLAMREGULATIV pkt. 20.4 og herunder pkt. 20.4.2 (c). Som det står i pkt. 20.4.2 (c) vil 
klassen sejle efter Kategori A (Ingen reklamer, jvf. pkt. 20.3.2 (a)) hvis klassen ikke foretager et valg. 
  
Jeg vil derfor stille til forslag at klassen foretager dette valg, i henhold til kapsejladsreglerne, og at klassen vælger at sejle efter kategori 
C (Reklamer tilladt, jvf. pkt. 20.3.2 (b)). 
  
Såfremt at klassen ikke vælger at sejle under kategori C, har DEN 37 og DEN 67's deltagelse i DM 2001 og 2002 været en 
overtrædelse af pkt. 20.4.2 (c) og Pkt. 20.3.2 (a).” 
 



Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

2. Fra Michael Kjær, DEN-7 var der fremkommet flg. to forslag: 

”Forslag 1 til ændring af klasseregler på generalforsamlingen 2003 fra DEN-7: 
 
Regel 3.3.03 ændres til: 
"Bomprofil skal være min. 110mm, max. 120mm lodret" 
"Bomprofil skal være min. 70mm vandret" 
Begrundelse: Man får ingen fordele ved at have en bredere bom, men at fjerne øvre begrænsning på bredden åbner op for større 
valgmuligheder ved valg af leverandør, som det anbefales af DS.” 

Det blev anført fra forsamlingen at vi skal være yderst forsigtige med at ”åbne” op for vore klasseregler. Vores meget strikse regler er 
med til at holde klassen attraktiv. Det blev desuden fremført at en bom til BB10m’eren er nøjagtig den samme som profilet til en Drage 
mast som adskillige mastefabrikanter fremstiller, hvorfor der er flere valgmuligheder ved valg af leverandør. 

For forslaget stemte 3, imod stemte 4, og 1 undlod at stemme. Forslaget blev derfor forkastet. 

”Forslag 2 til ændring af klasseregler på generalforsamlingen 2003 fra DEN-7: 
 
Regel 3.4.01 ændres til: 
"Spilerstagens materiale, profil, vægt og beslag er fri." 
Begrundelse: Man sejler ikke hurtigere af at have en let spilerstage (underforstået: kulfiber) - det er højst den berømte psykologiske 
virkning. Man sparer vel omtrent 1,5 kg, men det er nok til at den er mere bekvem at arbejde med i bomninger - og for os der parkerer 
stagen på bommen ligeledes ved spilersætning og -nedtagning. Jeg er sikker på at det vil være til glæde for både koner og børn, der 
sendes på fordækket.” 

Der blev udtrykt stor sympati for forslaget da flere kunne genkende besværet ved at skulle håndtere spilerbommen på fordækket. 
Imidlertid mente flere at det var bekymrende hvis nogle kunne føle sig presset ud i at skulle investere i en meget dyr (?) kulfiberbom. 

For forslaget stemte 2, imod stemte 3, og 3 undlod at stemme. Forslaget blev derfor forkastet. 

Da under 1/3 af klubbens medlemmer var tilstede ved generalforsamlingen, kræver Klassebestemmelsernes §8, at for at forslag 1 (vedr. 
Reklamer) kan få gyldighed skal der inden 14 dage indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige vedtagelse kan 
finde sted. 

6. Valg af formand 

Formand vælges hvert år af generalforsamlingen, og da Claus Jespersen (DEN-19) ikke ønskede at fortsætte pga. af salg af sin båd, 
skulle en ny formand vælges. Michael Kjær, DEN-7, blev bragt i forslag af Bestyrelsen og han blev efterfølgende valgt med akklamation. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Søren Koitzsch (DEN-67) og Jes Madsen (DEN-87) var på valg. Søren blev valgt med akklamation, og da Jes havde udtrykt ønske om 
at forlade bestyrelsen, blev Ulrik Larsen (DEN-63) bragt i forslag. Ulrik blev ligeledes valgt med akklamation. Som suppleant valgte 
generalforsamlingen enstemmigt Bjarne V. Pedersen (DEN-33). 

8. Valg af revisor og suppleant 

Der var genvalgt til Peter Michelsen som revisor og Steen Messmann som suppleant. 

9. Vedtægter og klassebestemmelser 

Kassereren nævnte at han - efter krav fra DS - var gået i gang med at omredigere/opdatere vores vedtægter og klasseregler således at 
de kommer i overensstemmelse med DS’ og ISAF’s nyeste model for klasseregler. Det er et ganske omfattende arbejde som også vil 
kræve at visse mål (især sejlmål) bliver taget (om). Det er visionen, at dette arbejde kan overstås i den nye bestyrelse i løbet af foråret, 
således at chefmåler Fl. Nielsen, DS, kan få lejlighed til at gennemse reglerne inden næste generalforsamling og forhåbentlig give os en 
forhåndsgodkendelse. Hvis generalforsamlingen kan vedtage ændringerne kan de så træde i kraft allerede fra 2004 sæsonen. 
Kassereren nævnte endvidere, at vi i denne forbindelse må få sat arbejdet i gang med at lave nye måleskabeloner.  

10. Eventuelt 

Under dette punkt var ordet frit og flere i forsamlingen bidrog til en livlig debat. Her skal blot nævnes de vigtigste: 

• Bjarne (DEN-33) spurgte hvad vi kan gøre for a få flere BB10m sejlere til at deltage aktivt i vore kapsejladser og især i DM. 
Det blev nævnt at vi har fået tilbudt omtale i Bådmagasinet i forbindelse med vores 25 års jubilæum. Dette kunne forøge 



opmærksomheden og interessen omkring bådtypen. Det blev endvidere fremført at vi i klassen udadtil virker for tillukket og 
dét, at visse dele af vores hjemmeside er utilgængeligt for ikke-medlemmer virker negativt. Det blev derfor besluttet at vi 
åbner for adgang til disse sider (undtagen medlemslisten). 

• Bjarne ville desuden gerne have bestyrelsen til at undersøge, om det kan betale sig handikapmæssigt enten at droppe 
genuaen eller at få en genua/fok med et længere forlig. 

• Forsamlingen valgte under dette punkt mellem 5 forskellige indsendte forslag til logo i forbindelse med 25 års jubilæet. 
Forslaget indsendt af Ib Sohn løb af med sejren som den der suverænt fik flest stemmer. Kassereren sørger for at Ib får 
tilsendt den udsatte præmie (1 flaske whisky).  

• Der vil blive indkøbt T-shirts og poloshirts med det valgte logo og sat til salg for en meget favorabel pris (ca. kr. 50). For at få 
en idé om interessen vil der blive forsalg på klubben hjemmeside. 

• Spørgsmålet om tidspunktet for generalforsamlingen blev rejst af Flemming (DEN-7), som mente at det måske var bedre at 
henlægge den til DM for at få flere til at deltage. Der er både fordele og ulemper ved at afholde generalforsamlingen ved DM 
og en klar konklusion kom der ikke ud af diskussionen. 

• Endelig blev sponsorer/reklamer på hjemmesiden diskuteret. Alle var positive for dette forudsat at det giver indtægter til 
klubbens drift. 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

Bjerne (DEN-53) 9/2/2003 


