Generalforsamling 12 marts 2011.
Bogense Sejlklub

Dansk BB10 M klub

Fremmødte:
Der var repræsentanter fra DEN 84, DEN 6, DEN 2, DEN 67,DEN 63,DEN 33,DEN 53,DEN 41
Leon fra Bogense Sejlklub blev valgt som dirigent.
Det konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i god tid og dermed lovlig.
2. Formandens beretning.
Generalforsamling 12-03-2011

Årets DM blev holdt i Hou og der var 18 både til start
Det var første gang Hou bådelaug skulle arrangere DS DM så de var meget spændte og lidt nervøse,
men det må siges at de klarede opgaven med stor dygtighed og entusiasme.
Vinderen af årets DM blev DEN 67 Krydss med Søren Koitzsch og besætning.
De deltog senere på året i Mestrenes Mester, hvor de blev nr. 2

Ved DM havde vi lavet en aftale med fotograf Chris Grossmann , om at komme og fotografere under
stævnet. Efterfølgende blev der lavet en års kalender, der er til salg på hjemmesiden.

Vi er godt på vej med forberedelserne af DM 2011 og indbydelserne vil blive lagt på hjemmesiden i
nærmeste fremtid.
Der er endvidere kommet invitation til Classisk Regatta i Svendborg. Temaet i år 10 m både.
Indbydelsen kommer på hjemmesiden.
Jeg håber det kan være et ekstra tilbud og at man ikke fravælger DM.
Vi har i årets løb fået nogle nye medlemmer som vi byder velkommen i klubben, men vi har desværre
også måtte sige farvel til nogle, bland andet Christian Grejs DEN 36, som har været medlem af
bestyrelsen. Vi ønsker alle god vind fremover.
Ved årets Fyn Cup, var der 4 stk. BB10m tilmeldt. Det blev lidt af en hår tur med en del skader til
følge. Vinder blev DEN 32 Christian Schaffalitzky.
DS er nu kommet ud med det nye DH 2011, det bliver spændende at se hvordan det kommer til at
fungere i praksis. Umiddelbart ser det lovende ud.
Det skal til sidst nævnes at Ulrik Larsen og undertegnede tager til strategimøde i DS onsdag den 16.
marts, for at høre hvad DS har af planer for fremtiden.
Beretningen blev godkendt

3. Regnskab
Bjerne gennemgik regnskabet.

Dansk BB 10m Klub
Regnskab for 2010
Udgifter
Indtægter
Kontingenter, danske
aktive
Kontingenter, danske aktive, flere
ejere
Kontingenter, udenlandske
aktive
Kontingenter,
passive
Sponsorat
2.500,00
Rente
0,00
Bestyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Porto, papir, etc.
Udgifter i f.m. DM '10 (præmier, fotograf, halvmodel, etc.)
Diverse udgifter (gebyrer, internet, etc.)
Saldo
7.080,00
Overskud/Underskud
Balance
7.080,00

10.900,00
2.000,00
1.480,00
200,00

697,00
3.383,00
987,95
6.030,12
1.476,50
12.574,57

1

4.505,43
17.080,00

1

Status
Kassebeholdning
1.01.10
Girobeholdning
1.01.10
Overskud/Underskud
2010

-441,80
12.549,66
4.505,43

Kassebeholdning 31.12.10
Girobeholdning 31.12.10

-183,75
16.797,04

Balance
16.613,29

16.613,29

Regnskabet blev herefter godkendt
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
Det blev drøftet at indkaldelse og regnskab fremover kunne udsendes på mail, for at spare porto.
Dette blev vedtaget.
5. Fastsættelse af kontigent
Der foreslås uændret kontigent. Godkendt.
6. Valg af formand
Bjarne Den 33 er på valg og modtager genvalg. Genvalgt
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Søren Den 67 modtager genvalg Ulrik Den 63 er på valg og modtager genvalg.
Begge genvalgt
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Peter Michealsen genvalgt ligesom Claus Jespersen
9. Vedtægter og klassebestemmelser
Intet
10. Evt.
Vedr. hjemmesiden:
Skal vi reklamere på hjemmesiden ?

Der er kommet henvendelser fra firmaer der vil reklamere på hjemmesiden. Hvad er vores politik.
Knud: Vi mangler ikke penge, og det bør i givet fald være firmaer relateret til sejlsport.
Leon: I Bogense tager vi selv kontakt til firmaer og de tilbydes plads på hjemmesiden.
Dan: Det er en udvikling der ikke kan stoppes, og en måde at blive promoveret på.
Apropos hjemmeside: Vores design er ved at være gammeldags. Vi bør tænke i en opgradering, og
der kan heri tænkes i plads til reklamer.
Det blev aftalt at bestyrelsen arbejder videre med nyt design, reklamer m.m.

DH-mål
Vores DH-mål er gået i den rigtige retning igen, så vil vil få nemmere ved at gøre os gældende på DH
fremover.

DM.
Leon orienterede om DM.
Vi skal ligge sammmen under DM. Moleøl m.m. vil ligeledes blive ude ved broerne.
Praktiske oplysninger vil stå ind i indbydelserne.
Indbydelsen vil blive offentliggjort snarest.

Referat 14 marts 2011
Ulrik, DEN 63

