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Generalforsamling 2019 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub søndag den 7. april, 
2017, kl. 11 i Helsingør Sejlklub, Strandpromenaden 6, 3000 Helsingør 

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 

ad 4) Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en 
motivering og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag 
bedes sendt til Dansk BB10m Klub, Enghaven 27, 4230 Skælskør, eller som e-mail til: 
janne.ulrik@gmail.com og bveno@mail.dk. 

 Bestyrelsen stiller forslag om at forenkle det udstyr der skal være ombord til DM. Forslaget 
begrundes i en generel forenkling. 

 Forslag:   

 Krav om sikkerhedsliner ombord fjernes 
 Krav om radarreflektor fjernes 
 Krav om ildslukker fjernes 
 Krav til nødsignaler ændres til 2 røde faldskærmsraketter og 2 hvide håndblus 
 Krav om redningskrans med lysbøje ombord fjernes 

ad 6) Bjarne Venø Pedersen (DEN-33) er på valg og modtager genvalg 

ad 7) Bestyrelsesmedlem, Ulrik Larsen, DEN-63, er på valg, og er villig til genvalg.  

Bestyrelsesmedlem, Peder Kallerup, DEN-84, er på valg, og er villig til genvalg.  

 Suppleant til bestyrelsen, Jacob Svendsen Den 70, er på valg og er villig til genvalg 

ad 8) Revisor, Peter Michelsen er villig til genvalg. Revisorsuppleant, Claus Jespersen er 
ligeledes villig til genvalg. 

Ad 10) Her vil der blive lejlighed til at snakke om bådens fremtid, hvor bestyrelsen har arbejdet 
med muligheder for at sætte en ny produktion af nye BB10 M i gang. 
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Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves 
ved skriftlig fuldmagt. Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
Dog kræver ændringer af vedtægter og klassebestemmelser afstemning henhold til § 7.1 i Dansk 
BB10m Klubs vedtægter. 

DM 2019 fra d. 16-18. august 2019 i Helsingør  
Husk at sætte kryds i kalenderen. Se info på BB10.dk og på Helsingørs sejlklubs hjemmeside 
 
 
Der vil på mødet blive en kort orientering om stævnet. 


