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1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslog Christian Schaffalitzky, DEN-32, som blev valgt med akklamation. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var 10 deltagere 
tilstede, repræsenterende flg. både: DEN-2, DEN-32, DEN-33, DEN-36, DEN-53, DEN-67, 
DEN-86 og DEN-87. Klubbens tidligere mangeårige formand og nuværende æresmedlem, 
Ejvind Fink, var også tilstede under generalforsamlingen. Der var ikke indkommet fuldmagter.  
 
2. Formandens beretning  
”Ved sidste generalforsamling blev Jim Jul Hansen og Christian Grejs Pedersen valgt ind i 
bestyrelsen, sidstnævnte som suppleant. Efterfølgende har Jim solgt sin båd og som følge 
heraf trådt ud af bestyrelsen. Christian Grejs Pedersen er herefter trådt ind i bestyrelsen i 
stedet for Jim.  
Bjerne S. Clausen blev ved sidste generalforsamling udnævnt til æresmedlem af BB10m 
klubben.  
Da der ikke var indkommet forslag, var generalforsamlingen hurtigt overstået.  
Der blev i 2006 afholdt DM i Kaløvig Bådelaug med 15 deltagende både. Der var desværre 
problemer i forbindelse med uddelingen af medaljer, idet Dansk Sejlunion kræver, at alle 
besætningsmedlemmer på en båd er danske statsborgere eller har opholdt sig i Danmark i 
mindst 2 år for få tildelt medaljer ved et DM. Dette opfyldte DEN-67 ikke, idet de havde en 
gast fra Australien med. Stævneledelsen og BB10m klubben var ikke opmærksomme på 
dette og uddelte sølvmedaljen til DEN-67. DS opdagede fejlen, og senere blev medaljerne 
omfordelt således, at DEN-8 får sølvmedaljer og DEN-87 får bronzemedaljerne. DEN-67 
beholder deres 2. plads i stævnet. BB10m klubben beklager meget fejlen.  
Vi siger tak til Kaløvig Bådelaug for et godt stævne.  
DS har justeret på DH-reglen til sæsonen 2007, og i forbindelse med dette er der indført et 
nyt kontrolmål på største forsegl (JHW), som max må være 50% af LP = 2,25. Dette får 
imidlertid ingen indflydelse på BB10m’erens mål, da vi ikke har kappe på genuaen, så dette 
er blot en teknisk detalje, som administrativt vil blive indført i klassereglerne. Det nye DH-mål 
er ta 613,9.  
Den 8. januar 2007 havde bestyrelsen et møde med to repræsentanter fra Kerteminde 
Sejlklub vedrørende planlægning af DM 2007. Efterfølgende har BB10m klubbens formand 
kontaktet de fleste af medlemmerne for at få en forhåndstilkendegivelse om deltagelse i DM. 
Der er 22 medlemmer, der har sagt ja, og 8 som stadig overvejer deltagelse. Der er enkelte 
medlemmer, som det ikke har været muligt at få kontakt med, og vi vil derfor her opfordre 
dem til at deltage i DM.  
Der er kommet 4 BB10m til Danmark fra udlandet: 1 fra Norge, 2 fra Tyskland og 1 fra 
Sverige. De 3 af bådene har ikke været registreret i Danmark før og får derfor numrene DEN-
86, DEN-88 og DEN-89. Den sidste båd har tidligere været registreret i Danmark som DEN-
69, og dette nummer beholder den.  
I årets løb er der kommet en del nye medlemmer, og dem byder vi velkommen i klubben. 



I år er der 3 medlemmer der har 25 års jubilæum: 
DEN-62, Ejner Thygesen, Nakskov.  
DEN-63, Mogens Larsen, Nykøbing F. 
DEN-64, Ole Børresen, Vejle” 
 
Formandens beretning blev derefter sat til diskussion, og Jes Madsen, DEN-87, spurgte om 
BB10m’erens nye DH-mål var mere favorabelt end det gamle, og formanden svarede at det 
var svært at sige entydigt, men for visse af vore værste konkurrenter (Luffe 37 og X-99) var 
måletallene blevet dårligere i forhold til BB10m’eren.  
Formandens beretning kunne derefter godkendes under klapsalver fra forsamlingen. 
 
 
3. Årsregnskab  
Det reviderede regnskab for 2006 med alle bilag blev sendt rundt til gennemsyn i 
forsamlingen, og de vigtigste poster blev gennemgået af kassereren, Bjerne S. Clausen, 
DEN-53. Årsregnskabet udviste et pænt overskud på kr. 5.792,97 (sidste år var underskuddet 
kr. 7.309,17). Alle klubbens indtægter kommer ind via kontingenterne. De største 
udgiftsposter var sidste år i f. m. DM i Kaløvig (præmier, halvmodel til Kaløvig Bådelaug, etc.) 
samt udgifter til internet, bankgebyrer og abonnement på Foreningspakken. Klubben havde 
ved årsskiftet kr. 20.151,85 i formue. 
Efter en mindre diskussion om det fornuftige ved at abonnere på Foreningspakken for en 
relativ lille klub som vores, gav generalforsamlingen kassereren bemyndigelse til at stoppe 
abonnementet, hvis han mente, at det var fornuftigt. Der var ingen yderligere kommentarer til 
regnskabet, som derefter blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  
 
4. Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne.   
 
5. Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for 2007, idet kassereren gjorde opmærksom 
på, at så længe klubben har en pæn formue, og der ikke er ekstraordinære store udgifter i 
sigte, er der ikke noget argument for en stigning i kontingentet.  
Bjarne Holm, DEN-86, opfordrede bestyrelsen til at overveje en mindre kontingentforhøjelse 
for at være forberedt på fremtidige store udgifter. Det blev ligeledes bemærket af flere af 
medlemmerne, at kontingentet i klubben er meget lavt i forhold til andre sejlklubber 
(kontingentet har været uændret i snart 20 år!). Formanden bemærkede, at kontingentets 
størrelse i hvert fald ikke skulle være afgørende for, om BB10m ejere bliver medlemmer af 
klubben eller ej. Kassereren tilføjede, at hvis formuen kom under ca. kr. 10.000 var en 
forhøjelse bestemt både fornuftigt og nødvendigt, men med den aktuelle formue var der ikke 
et akut behov. Bestyrelsens forslag til uændrede kontingenter blev derefter enstemmigt 
vedtaget af generalforsamlingen. 
 
6. Valg af formand  
Formanden vælges hvert år af generalforsamlingen, og formanden Bjarne Venø Pedersen, 
DEN-33, erklærede at han var villig til genvalg. Han blev derefter genvalgt med akklamation. 
 
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant  
Bestyrelsesmedlem, Søren Koitzsch, DEN-67, var på valg og var villig til genvalg. Ligeledes 
var bestyrelsesmedlem Ulrik Larsen, DEN-63, på valg og han var også villig til genvalg. 
Begge blev genvalgt med akklamation.  
Som oplyst under Formandens beretning er den tidligere bestyrelsessuppleant, Christian 
Grejs Pedersen, DEN-36, i løbet af året indtrådt som ordinært medlem af bestyrelsen, og en 
ny suppleant skulle derfor vælges. Bestyrelsen foreslog Knud Møller Paulsen, DEN-2, til 
denne post, og forsamlingen valgte ham derefter med akklamation.  
 
8. Valg af revisor og suppleant  
Der var genvalgt til Peter Michelsen som revisor og Claus Jespersen som suppleant.  



 
9. Vedtægter og klassebestemmelser  
Intet under dette punkt.  
 
10. Eventuelt 
Under dette punkt var ordet frit:  
• Formanden kunne oplyse, at Børresen værftet overvejer at sende støbeformene til 
BB10m’eren til Argentina, hvor en tidligere værftsmedarbejder i samarbejde med Børresen 
ønsker at starte en produktion op. Dette for at kunne billiggøre produktionen af bådene. 
Forsamlingen hilste initiativet velkomment, hvis det kunne få flere BB10m’ere på vandet, og 
med de nye stramme klasseregler er der jo ingen fare for, at de ikke kommer til at leve op til 
kravene. Ellers vil bådene ikke kunne klasses. 
• Formanden spurgte derefter forsamlingen, om den havde nogle gode forslag til afholdelse af 
DM2008, idet en lokalitet midt i Danmark nok var at foretrække for at få så mange til at 
komme som muligt. Følgende steder blev nævnt: Horsens, Kalundborg (hvis det er muligt for 
hurtigfærgerne!) og Bogense. Flere var stemt for, at bestyrelsen skulle finde en sejlklub, som 
har BB10m sejlere som medlemmer til at arrangere vore DM-stævner. 
• Bjarne Holm, DEN-86, spurgte endelig hvilke initiativer, der bliver taget for at gøre 
omverdenen opmærksom på, hvilken fantastisk båd BB10m’eren er. Formanden svarede, at 
der i forbindelse med DM2007 vil blive reportager i Bådmagasinet, men at det kræver en stor 
indsats at komme i medierne og en fælles indsats med Børresen værftet vil være at 
foretrække.   
 
Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro og 
orden.  
 
17. februar 2007 

Referent:                     / Dirigent: 
Bjerne (DEN-53)           Christian Schaffelitzky (DEN-32) 


