
 

    
 marts. 2010 

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 13. marts, 

2010, kl 13:00 i Hou Baadelaug. 

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 

Referat fra generalforsamlingen: 

Der var mødt repræsentanter fra 11 både op på dagens generalforsamling: 
 
Tilstede var repræsentanter fra (sejlnr): 
DEN 33, DEN 2, DEN 63, DEN 53, DEN 67, DEN 32, DEN 84, DEN 86, DEN 36, DEN 69, 
DEN 87 
 
 
1. Valg af dirigent 

Peder – Den 84 blev af bestyrelsen foreslået som dirigent og blev valgt med akklamation  
Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  
 
2. Formandens beretning 

Formandens beretning. 

 

Generalforsamling i BB 10M klubben Den 13.03.2010  

 

Ved generalforsamlingen 2009 i Assens, blev det vedtaget at man måtte sejle med en besætning 

på 3 eller 4 personer og der måtte være vindstyrke max 12 m/s ved afholdelse af DM.  

Hensigten med denne beslutning var at få flere både på vandet. Effekten af dette har desværre 

ikke vist sig, da vi kun var 15 både til start.  

 

Assens sejlklub havde lavet et rigtigt godt DM. Stævnet var meget velorganiseret,  med dygtige 

folk både på land og til vands. 

 

 



 

 

Som noget nyt havde nogle medlemmer i BB 10m klubben, lavet en underafdeling i DM, nemlig 

det Jyske Mesterskab. Reglerne for hvem der kunne deltage var for nogle lidt uklare men det var 

bestemt et festligt indslag og jeg håber at succesen gentages. 

Vinder af Jysk Mesterskab blev i øvrigt Per i DEN 88. 

 

Ved Fyn Cup var der 5 deltagende BB 10M som fik deres eget løb. Sejladsen var præget af me-

get hård vind. Vinder blev Peder Kallerup DEN 84. 

 

Ved Fyn rundt Classic, var der 2 deltagende både der sejlet doubelthanded. Her blev Christian 

Schaffalitzky DEN 32 nr. 3 i løbet.  

 

Den 23. februar var der klub aften hos North Sails i Allerød. 26 medlemmer var mødt op og vi 

fik en fin aften med Lars Jensen der fortalte om fremstillingen af sejl.  

 

Forberedelserne til DM i Hou er godt i gang og indbydelsen ligger klar på Hou Bådelaug hjem-

meside. Jeg vil derfor bede de medlemmerne der vil sejle DM, om at tilmelde sig i god tid.  
 
Bjarne Venø  
 
Formandens beretning blev enstemmingt godkendt. 
 
3. Regnskab 

Regnskabet var udsendt på forhånd. Bjerne gennemgik regnskabet som blev enstemmigt god-
kendt. 
 
Regnskabet er revideret og godkendt af foreningens revisor. 
 
4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 
 
5. Fastsættelse af kontigent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontigent 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
6. Valg af formand 

Bjarne Den 33 var på valg og blev enstemmigt genvalgt 
 
 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Christian Den 33 og Bjerne Den 53 var på valg og blev enstemmigt genvalgt 
 
Knud, Den 2 blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
8. Valg af Revisor 

Peter Michealsen blev genvalgt og revisorsuppelant Claus Jespersen blev ligeledes genvalgt 



 

 
 

9. Vedtægter og klassebestemmelser 

Intet 
 
10. Evt. 

 
Der er kommet forslag om DM 2011 i Kragenæs. Enkelte havde betænkeligheder ved afstanden 
derned. Der lægges en notits på hjemmesiden og vi afventer tilbagemeldinger herpå. 
 
Formanden opfordrede til at skaffe flere medlemmer til klubben. 
 
Der var løst og fast om nytilkomne medlemmer og medlemmer der har forladt klubben. 
 
Bjarne havde kontaktet BB mht. statua på master. Der er ”6-7” master på lager hos BB, så der er 
ikke pt. Nogen panik mht. at skaffe en ny leverandør, men der arbejdes videre på sagen fra be-
styrelsen. 
 
Der blev spurgt til DH-mål.  DS har op lyst at der arbejdes med en gennemgribende revision til 
2012. Indtil da må vi leve med et håbløst mål – specielt overfor Scankapp 99. 
Ligeledes var der en drøftelse af optimeringer (f.eks kulfibermaster o.l) Der var enighed om at 
bevare klassens strenge entyperegler, ellers frygtes det at klassen vil gå tilbage. Dette er set i 
andre klasser. Det er dog vigtigt at holde øje med markedet og prisudviklingen for nye tiltag. 
 
Det blev drøftet at holde et medlemsmøde under Dm. Der var enighed at dette kunne være en 
god ide under mere uformelle former fredag aften. Gaster skal ligeledes være velkomne. 
 
DM 2010 

 
I forlængelse af generalforsamlingen var der en kort orientering om DM. Indbydelsen er på 
trapperne. 
 
Hou Baadelaug har allerede rammerne på plads og der er fine faciliteter, så alt tegner til endnu 
et godt arrangement. 
 
 
Ref. Ulrik Larsen, 14 marts 2009 


