
Generalforsamling  - Dansk BB10M klub 

lørdag den 17. marts,  2012, kl 13:00 i Horsens Sejlklubs klubhus, Langelinie 24, 8700 

Horsens. 

Tilstede var repræsentanter fra følgende både: 

Den 88, 41, 86, 2, 6, 64, 26, 1, 67, 33, 63 og 87 

Referat. 

 

1. Valg af dirigent 

Jes Madsen, DEN 87 blev valgt. 

 

2. Formandens beretning 

Vi fik afviklet årets DM i Bogense dog med enkelte skønhedsfejl. 

Der var 19 startende både og Theis Palm med besætning der blev dansk mester. 

Senere på året ved mestrenes mester blev de nr. 2 

 

Fyn Cup blev vundet af Michael Frank Den 42. Sejladsen blev afviklet i meget hårdt vejr. 

 

I foråret fik vi fremstillet Polo og T-shirt. Der er en del på lager, så der er stadig mulighed 

for 

bestilling. 

 

Bestyrelsen efterlyser ideer og forslag fra medlemmerne, til at forbedre klubbens aktiviteter. 

 

Planlægning af DM i Horsens 2012, går planmæssig. Horsens sejlklub har sat alle sejl til så 

nu 

bliver det op til BB 10M sejlerne at fylde rammerne ud. Pt. er der tilmeldt 10 både. 

Som noget nyt, bliver festmiddagen i år afholdt om fredagen. Lørdag efter endt sejlads, bliver 

der 

præmieoverrækkelse og senere bliver der spisning. 

 

Der har været møde i DS og det går trægt med planlægningen af et fælles DM for klassebåde, 

så vi fortsætter med at afholde vores eget DM i 2013. 

 

Sidste år på generalforsamlingen, besluttede vi at opkræve medlemskontingent pr. mail og på 

hjemmesiden. Dette har afstedkommet at mange ikke har betalt endnu, dels pga. at klubbens 

mail 



liste er mangelfuld og forkert og dels at folk har ventet på at få et indbetalingskort. 

Der foreligger nu et arbejde med at få rettet mail listerne og få opkrævet de resterende 

kontingenter. 

Beretningen blev godkendt 

3. Årsregnskab 

Regnskabet kan ses her. Det blev gennemgået at Ulrik, Den 63, da vores kasserer, Bjerne, 

DEN 53 var fraværende. 

Dan Pilgaard, Den 41, bemærkede at beholdningen af T-shirt burde figurere som et aktiv. 

Ligeledes burde "kassebeholdning" ændres til "bankbeholdning". 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag  

Der var ikke indkommet nogle forslag 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontigent (uændret i 25 år !). 

Ingen bemærkninger til dette. 

 

6. Valg af formand 

Bjarne, Den 33 var på valg og modtog genvalg 

 

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

Bestyrelsesmedlem, Bjerne S. Clausen, DEN-53, er på valg, og er villig til genvalg. Genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem, Knud Møller Paulsen, DEN-2, er på valg, og er villig til genvalg. 

Genvalgt 

Bestyrelsessuppleant, Dan Pilgaard Nielsen, DEN- 41, er på valg og er villig til genvalg. 

Genvalgt 

 

8. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

http://www.bb10m.dk/Regnskab%20for%202011.htm


Revisor, Peter Michelsen er villig til genvalg. Genvalgt. 

Revisorsuppleant, Claus Jespersen er ligeledes villig til genvalg. Genvalgt 

 

9. Vedtægter og klassebestemmelser 

Intet under dette punkt 

 

10. Eventuelt 

Peer Kradrup spurgte om det er for meget udstyr der skal være ombord (jvf. klassereglerne) til 

DM. Det kan være en større udskrivning hvis der skal investeres i nødraketter og eks. 

brandslukker. 

Bjarne. Det er et spørgsmål om sikkerhed. Hvis man ønsker det ændret kan man stille forslag 

til generalforsamlingen. Flere andre var enige om at sikkerheden skal prioriteres højt. 

Der var en drøftelse om det kan det afholde nogen fra at deltage i DM ? Måske skulle man 

kunne dispensere til DM fra eks. en pulverslukker. Vi skal være meget opmærksomme på at 

der ikke er barriere som kan forhindre nogen i at komme til DM, som f.eks udgifter til 

"lovpligtigt" udstyr. 

Referat 21. marts 2012 

 


