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Generalforsamling 2023 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 11. marts 
2023, kl. 10.00.  
Mødet holdes online via Teams. 
 
Mødet kan tilgås via dette link: 
 

Klik her for at deltage i mødet  

Meeting ID: 363 030 957 397  

Adgangskode: fL2Jjk  

Download Teams | Deltag på internettet 

Deltag med en videomøde-enhed  
teams@video.vd.dk  

Videomøde-id: 123 089 974 3  

Alternate VTC-instruktioner  

Få mere at vide | Mødeindstillinger  

________________________________________________________________________________  
 
 

Dagsorden: 

1.    Valg af dirigent 

2.     Formandens beretning 

3.     Årsregnskab (udsendt sammen med indkaldelsen) 

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 følgende tilføjelse til klassereglerne: 
https://www.bb10m.dk/Sider/Klasseregler/BB10m,%20Klasseregler%202005%20rev%2020
22.pdf 

Forslag om at der i Afsnit F.3.7 tilføjes: 
"Udtag til spilerfald skal placeres under begrænsningsmærke MI". 

 
Begrundelse: Der må ikke være fordel ved at have spilerudtag på masten placeret højere. 
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Modtaget forslag: 

Jeg vil gerne stille et ændringsforslag for klassereglerne  BB 10. 
 
Da besætningens vægt har en del/stor betydning for bådens fremdrift fremsættes 
følgende forslag : 
 
A : Besætningen må samlet have en vægt på 360kg. 
 
Alternativt 
 
B. Besætningen må bestå af 4 personer m/k eller 5 kvinder. 
 
 
Ad. A.   1.Hvis man vælger samlet vægt på 360kg vil det kræve håndhævelse af 
arrangørerne. 
            2.Det vil måske give problemer for nogle besætninger at kunne ‘holde 
vægten’ på under 360kg. 
 
Ad. B.   1. Arrangørerne vil kunne tælle personer uden at skulle skele til højde og 
drøjde. 
            2. ‘De tunge drenge’ har frit spil og ingen begrænsninger. 
 
 
Der er sikkert flere argumenter for og imod A og B, men jeg håber 
generelforsamlingen kan finde en god og fair løsning. 
 
 
Hilsner Anne-Marie Ljungstrøm 
DEN 61 

 

 

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.  

 Posten som suppleant til bestyrelsen er ledig og der skal vælges en ny.  

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

Ad 10)   

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. 
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DM 2023 fra d. 18-20. august 2023 i Kerteminde 
Mere info på BB10M.dk og på Manage2sail her:  
https://manage2sail.com/da-DK/event/512cd966-0389-4f66-960e-
73a23bad968b#!/onb?tab=documents&classId=1b2708a7-d5dd-438b-a456-57fd42c03911 
  
Der vil på mødet blive en kort orientering om stævnet. 
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