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Generalforsamling 2014 - Referat 

Ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 8. marts, 2013, kl 14:00 i Skive 
Sejlklub, Strandvejen 24, 7800 Skive. 

1.    Valg af dirigent 

Vagn Holm blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Der er 24 betalende medlemmer pt. 6 fremmødte, så generalforsamlingen er ikke 

beslutningsdygtig  ift. vedtagelse af ændringer. 

 

2.     Formandens beretning 

Generalforsamlingen lørdag den 8. marts 2014 

 
I starten af april, kom den nye hjemmesiden op at køre, og det forløb uden de store problemer. 
Vi er nu også på Facebook og der er oprettet et debatforum.  
 
Vejle Yachtservice fik færdiggjort BB10M nr. 90. Det har dog ikke været muligt at få klasset den 
endnu. 
I Juni måned, lavede bestyrelsen ændringsforslag til klassereglerne, så den nye båd kunne 
klasses. Dette lykkedes dog ikke, da der kom en sommerferie i vejen.  
Vi ser dog frem til at få båden klasset her i foråret, så den kan komme med til DM i Skive. 
 
Kapsejladsmessig har det været et godt år. BB 10M har klaret sig godt på banerne. Blandt andet 
kan nævnes: DEN 42 vandt sit løb i Palby Fyn Cup – DEN 67 vandt  Mors Rundt  overalt - 
og DEN 33 vandt Classic Fyn Rundt, Agersø Rundt overalt. 
 
Vi fik afviklet et DM i Korsør, hvor der var 16 startende både.  
I dagene op til stævnet, blæste det en stiv kuling fra NV. og det var lidt af en udfordring for en del 
af bådene at nå frem til stævnet.  
Vi retter en stor tak til Korsør Sejlklub for det fine arrangement, som de kan være stolte af.  
 
P.T. arbejder vi med DM 2014, hvor indbydelserne og tilmeldingerne ligger klar på Skive Sejlklubs 
hjemmeside.  
Bjarne Venø Petersen, formand BB10 M klubben 

 

3.     Årsregnskab 

Dirigenten konstaterede at regnskabet var revideret. Regnskabet blev sammen med indkaldelse til 
generalforsamling offentliggjort på hjemmesiden. 
Bjerne Clausen gennemgik regnskabet gennemgået, og det blev vedtaget. 
 
Det blev drøftet, at der er en del T-shirt på lager. Det blev aftalt at den reklameres på hjemmesiden 
og prisen blev sættes lidt ned. 
 
4.     Indkomne forslag 
Fra Bestyrelsen.  
Bestyrelsen havde fremsat et ændringsforslag til klassereglerne i forlængelse af bygning af en ny 
BB10 M (Den 90) medhenblik på, at denne kan klasses i overensstemmelse med klassereglerne. 
Ændringsforslaget, og begrundelsen herfor kan ses på hjemmesiden på dette link: 
 
http://www.bb10m.dk/wp-content/uploads/BB-10m-CR-ændringer-generalforsamling-2014.pdf 
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Der var fra DEN 1 indkommet et forslag til ændring i dette forslag:  
 

Jeg vil foreslå at man indfører definitionen for kompositmateriale med skum glasfiberbelagt på 

begge sider…… da ovestående formulering åbner op for brug af massive kulfiber skot der ville give 

båden en væsentlig stivhedsforøgelse 
 
Det omfatter at i Regel 10.1 gøres definitionen for kompositmateriale konkret : ”med 
skumglasfiberbelagt på begge sider”. Denne formulering indskrives i klassereglerne). 
 
Der var ikke nogen der stemte imod bestyrelsens forslag med ændringsformulering fra DEN 1 
indføjet. 
 
Fra bestyrelsen 
Anders Børresen har informeret, at de altid har lavet bomrøret på en minimums længde på 3,560 
mm 
Dette indebær at næsten alle bb10m sejler med et for kort bomrør. 
  
Bestyrelsen foreslår derfor, at ændre regel F.4.7 
I nuværende regel står: Bom rundholt længde af bomrør uden beslag: 
min 3,565mm - maks 3,575mm 
 
Ændres til: Bom rundholt længde af bomrør uden beslag: 
min 3,555mm - maks 3,575mm 
 
Der var ikke nogen der stemte imod 
 
Da generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling inden 14 dage for at vedtage ovenstående forslag. 
  
5.     Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontigent. 

Ingen bemærkninger til det. 

 

6.     Valg af formand 

Bjarne Venø var på valg og modtog genvalg med applaus. 

 

7.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

Bjerne, Den 53 og Knud, Den 2 var på valg og modtog genvalg 

Suppleant Dan Pilegaard, Den 41 var på valg og modtog genvalg 

 

8.     Valg af revisor og en revisorsuppleant 

Peter Michelsen er villig til genvalg. Revisorsupplean Claus Jespersen er ligeledes villig til genvalg. 

Begge blev genvalgt. 
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9.     Vedtægter og klassebestemmelser 

Bjarne orienterede om, at der ikke er nogen rælingslister tilbage, og kun 3-4 masteprofiler på lager. 

Der skal snarest aftales, hvordan dette håndteres fremadrettet. 

Bestyrelsen tager sagen op med Vejle Yacht Service og Børresen 

10.   Eventuelt 

 

Referat d. 9. marts 2013, Ulrik Larsen 

 

Godkendt af dirigent Vagn Holm 
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