Referat fra Generalforsamling 2008
15. marts, 2008,
Nivå Bådelaug

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Årsregnskab

4.

Indkomne forslag

5.

Fastsættelse af kontingent

6.

Valg af formand

7.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

8.

Valg af revisor og en revisorsuppleant

9.

Vedtægter og klassebestemmelser

10. Eventuelt
_______________________________________________________

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lars Findsen, DEN-18, som blev valgt med akklamation. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var 7 deltagere tilstede,
repræsenterende flg. både: DEN-2, DEN 18, DEN-33, DEN-36, DEN-42, DEN-63, DEN87. Der var ikke indkommet fuldmagter.

2. Formandens beretning
"Søndag den 5.3.2007 dødede Børge Børgesen, 87 år gammel. Han var medkonstruktør
af BB 10M og klubbens første æresmedlem. Ære være hans minde.

Jes Madsen med besætning vandt årets DM 2007 foran Ulrik Larsen og Søren Koitzsch.
Der var 19 deltagende både hvoraf 6 både var førstegangs deltagere.
Kerteminde sejlklub havde lavet et rigtigt fint stævne og det siger vi dem tak for.
Til DM og Fyn rundt var der desværre ingen Fynske BB 10M tilmeldt og det er meget
beklageligt. Jeg ved ikke hvad der skal til for at få Fynboerne ud at sejle klasseløbe, men
forslag modtages gerne.
Fyn Rundt er stadig en tynd kop te med kun 3 deltagende BB 10M.
Derimod går det godt i Århus-området og på Øresund. Her er der kommet en del nye både
til og det kan nævnes at der var 7 deltagende BB 10M til Stelton Cup. Her var det DEN 18
Odie der vandt.
Der er blevet fremstillet 100 BB 10M klubvimpler. Vimplerne bliver uddelt ved DM og de
kan også bestilles hos undertegnede.
Bestyrelsen er i gang med at udarbejde en trimvejledning. Vejledningen vil blive
tilgængelig på klubbens hjemmeside i løbet af kort tid.
BB 10M klubben bliver 30 år i år. I denne anledning, bliver der fremstillet en jubilæums
plakat af kunstneren Henning Dreyer.
Årets DM afholdes af Nivå Bådelaug og det ser vi meget frem til. Jeg håber at rigtig
mange vil bakke op om stævnet. Bestyrelsen vil arbejde på at vi bliver 25 startende både,
hvilke i givet fald vil være ny rekord."
Formandens beretning kunne godkendes af forsamlingen.
3. Årsregnskab
Det reviderede regnskab for 2007 blev gennemgået af Ulrik Larsen på vegne kassereren,
Bjerne S. Clausen, DEN-53, som var forhindret i at deltage. Årsregnskabet udviste et
underskud på 11.494,08. Alle klubbens indtægter kommer ind via kontingenterne. De
største udgiftsposter var sidste år i f. m. DM i Kaløvig (præmier, halvmodel til Kerteminde
Sejlklub samt tilskud til deltagergebyret for Dm). Derudover var der indkøbt vimpler og logo
som viste sig at blive lidt dyrere end forventet (kr. 9.375). Det konstateres, at der dog også
var vimpler til et stykke tid endnu Klubben havde ved årsskiftet kr. 8.657,77 i formue.
Der var 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 der blev gjort opmærksom på,
at så længe der ikke er ekstraordinære store udgifter i sigte, er der ikke noget argument
for en stigning i kontingentet.
Bestyrelsens forslag til uændrede kontingenter blev 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, Bjerne S. Clausen (DEN-53) var på valg, og var villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem, Christian Grejs Pedersen (DEN-36) var på valg, og var villig til
genvalg. Bestyrelsessuppleant, Knud Møller Paulsen (DEN-2) var på valg, og var villig til
genvalg.
Alle 3 blev genvalgt 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:
• Der var en snak om at BB'eren skulle repræsenteres på bådudstillingen - i givet fald i
Bella Centret i 2010. Der var enighed om at udbyttet og behovet for en fysisk båd på
udstillingen ikke er arbejdet værd. Også set i lyset af at det pt. er svært at købe en brugt
BB10 M, og der ikke bliver produceret nye pt. Det burde istedet overvejes at lave noget
video-materiale og plancher som kunne præsenteres på en stand. Bestyrelsen arbejder
videre dette.
Det blev diskuteret at enkelte medlemmer rundt om i landet kunne tilbyde prøvesejladser
for evt. interesserede "kunder". Det kunne overvejes at skrive om dette på hjemmesiden.

Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro
og orden.
18. marts 2008
Referent:

/ Dirigent:

Ulrik Larsen (DEN-63)

Lars Findsen (DEN-18)

Dansk BB 10m Klub

Regnskab for 2007
Udgifter

Indtægter

Kontingenter 39 stk. á kr. 300,-

11.700,00

Kontingenter 6 stk. á kr. 200,-

1.200,00

Kontingenter 5 stk. á kr. 150,- + 1 á 200,-

956,31

Kontingenter 4 stk. á kr. 100,-

400,00

Rente

Bestyrelsesmøder

38,17

885,80

Generalforsamlinger

2.288,00

Porto, papir, etc.

1.266,15

BB10m logo + vimpler
Udgifter i f.m. DM '07 (præmier, halvmodel, etc.)
Diverse udgifter (gebyrer, internet, Foreningspakken, etc.)

Saldo
Overskud/Underskud

Balance

9.375,00
10.025,00
1.948,61

25.788,56

14.294,48

-11.494,08

14.294,48

14.294,48

Status

Kassebeholdning 1.01.07

-18,87

Girobeholdning 1.01.07

20.170,72

Overskud/Underskud 2007

Kassebeholdning 31.12.07

-11.494,08

0,00

Girobeholdning 31.12.07

8.657,77

Balance

8.657,77

8.657,77

