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Generalforsamling 2015 - Referat 

Ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 14. marts, 2015, kl 14:00 i Hvidovre  
Sejlklub, 2650 Hvidovre. 

1.    Valg af dirigent 

Ulrik Larsen blev valgt til dirigent med applaus. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt. 

Der var mødt repræsentanter op fra 6 betalende medlemmer (Den 33, 63, 53, 42, 2, 86) så 

generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig ift. vedtagelse af evt. ændringer. 

 

2.     Formandens beretning 

Formandens beretning 2015 
 
I starten af året, var bestyrelsen samlet hos VYS for at klasse DEN 90  
Der var dog nogle ting der skulle rettes inden båden kunne godkendes. 
Dette blev foretaget senere på året, hvorefter båden blev klasset og CE godkendt. 
 
Ved div. kapsejladser rundt om i landet,  klarede BB 10M sig igen godt og visse steder blev det 
også til overalt sejre. 
 
Der blev afholdt et godt DM i Skive, hvor Skive Sejlklub havde lavet et meget flot stævne, som vi vil 
huske i mange år. 
Vinder af DM blev Theis Palm og besætning i DEN 90. 
 
Det ligger lidt tungt med at medlemmerne kan finde ud af at betale kontingent.  
Efter at vi er gået over til elektronisk opkrævning via mail, har der har været en del restance  og det 
er nu en opgave for bestyrelsen at få det rettet. 
 
Der er fortsat uklarhed vedr. produktion af master og fenderlister. VYS har meddelt at de ikke 
ønsker at  producere disse fremover, men fastholder at de har rettighederne til disse.  
De meddeler at Børresen kan købe rettighederne tilbage og fortsætte produktionen.  
 
Der bliver i øjeblikket arbejdet med DM i Hvidovre. Her er stort set alt på plads og i orden, så det 
bliver spændende at komme og sejle her til sommer. 
 
Ulrik og undertegnede har været til møde i DS. Her blev der arbejdet med at fremme sejlsporten i 
Danmark. Herom kommer der yderligere information senere. 
 

Bjarne Venø Petersen, formand BB10 M klubben 
 

3.     Årsregnskab 

Dirigenten konstaterede, at det medbragte regnskab var revideret. Regnskabet blev sammen med 
indkaldelse til generalforsamling offentliggjort på hjemmesiden. 
Bjerne Clausen gennemgik regnskabet gennemgået, og det blev vedtaget. 
 
Der er en del restancer i kontigent som er uheldigt. Set i lyset af beløbets beskedne størrelse 
betragtes det som forglemmelse, men da det er klubbens eneste indtægtskilde, vil der blive gjort 
en indsats for at få betalinger krævet ind. 
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4.     Indkomne forslag 
Ingen 
  
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 

Ulrik Den 63 og Søren Den 67 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. Revisorsuppleant Claus Jespersen er ligeledes villig til 

genvalg. Begge blev genvalgt. 

 

9.     Vedtægter og klassebestemmelser 

Bjarne orienterede om, at der er kommet en henvendelse fra VYC, omkring fremtidig produktion af 

båd, master og fenderlister. Bestyrelsen vil rette henvendelse til VYC for at få en videre dialog i 

sagen. BB10 M klubben har en interesse i at få båden og forme videreført. 

10.   Eventuelt 

Orientering om DM i Hvidovre. Der er i skrivende stund 14 forhåndstilmeldte, hvilket er positivt. 

 

Referat d. 15. marts 2015, Ulrik Larsen 
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