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Generalforsamling 2020 - Referat 

Ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub søndag den 25. oktober, 2020, kl. 13:00 i 

Skælskør sejlklub. 

Der var repræsentanter fra Den 33, 63 (begge fysisk tilstede), Den 42, 84, 70, 53(deltog online). 

Derudover deltog Henrik Mariegaard. 

Grundet Covid19 kunne generalforsamlingen først blive afholdt her i efteråret. 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent 

Peder, Den 84 blev valgt med applaus. 

 

Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i god tid pr. mail/hjemmeside. 

 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning 2020 

Generalforsamling i BB 10M klubben den 25. oktober 2020. 

Vi aflyste den ordinære generalforsamling i marts måned, grundet Corona pandemien. Vi holder 

den derfor nu, det håber jeg ikke der er nogle der har noget imod. 

Vi forsøger at holde generalforsamling for 2020 i marts måned 2021 

 

I 2019 fik vi afholdt et godt DM i Helsingør sejlklub, med 17 tilmeldte både. 

Stævnet blev afholdt sammen med Afroditte 101 klubben. Disse sejlede dog kun lørdag og søndag 

og der var kun få tilmeldte både, så dem mærkede vi ikke meget til.  

Vinder af BB 10M DM 2019: 

Nr. 1 Kennet Muller. 

Nr. 2 Bjarne Venø Petersen 

Nr. 3 Ulrik Larsen 

 

Angående forme og skabeloner, er disse først blevet flyttet i 2020, da vi ikke har haft klarhed over 

hvor de skulle flyttes hen.  

Der har været forhandlinger med et Tysk værft, Muritz Boot service. Der var et møde i Århus, hvor 

der var 2 mand fra værftet samt Ulrik Larsen – Michal Friedrich – Anders Børrensen og 

undertegnede til stede. Her blev der drøftet tekniske detaljer vedr. bygning af ny BB 10M.  

Efterfølgende ca. 6 mdr. efter, kom der et overslag på bygning af ny BB 10M på ca. 1.200,000,00 

kr.  

Dette fandt bestyrelsen meget for højt og stoppede samarbejdede. 

Herefter gik vi i gang med at søge ny samarbejdspartner.  

Efter en del søgen, fandt vi Henrik Mariegaard, og han er her i dag for at redegøre for videre planer.   

DM 2021, skal afholdes i Egå Sejlklub fra 13. til 15. august. Ulrik Larsen og jeg, skal til 

planlægningsmøde medio november i Egå.  

 

Bjarne Venø Petersen 

 

Bemærkninger til beretningen: 

Godkendt 
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3. Årsregnskab 

Det var udsendt med indkaldelsen 

 

Bjerne S. Clausen gennemgik regnskabet.  

Regnskabet blev godkendt  

 

Der skal i efteråret findes en løsning på at få kontigentindbetaling automatiseret via betalingsservice 

eller andre løsninger. Bjerne og Ulrik arbejder på det.  

Der er pt. 29 betalende medlemmer. 

 

4. Indkomne forslag 

Der var i februar indsendt et forslag til generalforsamlingen som blev aflyst. Forslaget kom fra 

Michael Frank Hansen (Den 42) og var ved en fejl ikke blevet sendt med indkaldelsen ud . 

Forslaget var: 

Jeg vil gerne foreslå en mere præcis definition og måling af den vindstyrke vi maks må sejle i under 

DM. 

Igen i år (2019) var der haverier, som måske ville kunne undgås. 

Det er jo stødene som gør skade og vi vil vel helst ikke sejle i mere end maks 12 meter i sekundet. 

Derfor er mit forslag at vi præciserer forståelsen af max så gennemsnittet sænkes til 10 meter i 

sekundet målt over 10 minutter 5 gange i 2 meters højde. 

Der skal meget vind til for at komme op på dette gennemsnit, men som det er i dag, opfattes 

begreberne forskelligt hvilket ikke er særlig smart. 

 

Det blev besluttet at drøfte det. Der var lidt forskellige holdninger, blandt andet at det er svært at 

måle og det ofte er vindstødende der er udfordringer. Der var enighed om, at der til næste DM i Egå 

søges indskrevet en hensigtserklæring i sejladsbestemmelserne om at der tilstræbes ikke at sejle i 

mere end 10 meter i sekundet målt over 10 min 5 gange i 2 meters højde.  

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontigent – Vedtaget. 

 

Det blev aftalt, at der kan åbnes op for gastemedlemsskaber til 100 kr./år på lige fod med passive 

medlemsskaber, for på den måde at forsøge at få lidt flere penge i kassen. 

 

6. Valg af formand 

Bjarne Venø Pedersen (DEN-33) er på valg og modtager genvalg. Han blev valgt med applaus. 

 

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

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

Bestyrelsesmedlem, Knud Møller Paulsen, DEN-2, er på valg, og kan ikke genvælges da hans båd 

er solgt. Tidligere suppleant Jacob Svendsen (Den 70) blev valgt til bestyrelsen i stedet.  

Som ny suppleant til bestyrelsen, blev Michael Friedrich (Den 74) valgt 

8. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

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

til genvalg. Begge genvalgt 

 

9. Vedtægter og klassebestemmelser 

Intet til dette punkt 
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10. Eventuelt 

 

Henrik Mariegaard deltog og orienterede om status på projekt ”NY BB10 M”. Han nu har hentet 

formene hos Olsens Wings i Odder. De er nu placeret hos Glastech ved Fåborg. Henrik har bla. 

tidligere bygget Scankapp 99 og har stor erfaring og netværk indenfor bådbranchen. Han er primus 

motor på at få en ny produktion i gang. Formene skal dog renoveres, og de kan formentlig herefter 

holde til at støbe ca. 10 både. 

 

Ambitionen er at få samlet overblik over de forskellige dele, udarbejdet salgskoncept, udregnet en 

salgspris m.m til foråret.    

Det nærmere koncept skal også drøftes med BB10 M klubben, men forslaget er pt. at arbejde på at 

udbyde en grundudgave (så billig som mulig), og lave forskellige tilvalgspakker.  

Det er helt centralt, at vi holder fast i vores klasseregler, men der vil til foråret nok være forslag om 

enkelte ændringer som er nødvendige at foretage. 

 

Der blev også drøftet emnet fair sejlads. Der var flere der nævnte, at der var eksempler de seneste år 

på at der bliver sejlet lidt for tæt til DM, og der har været eksempler hvor reglerne bliver gradbøjet. 

Det blev aftalt, at det skal drøftes med Egå om der kunne deltage en jurybåd til næste DM, som 

kunne håndtere situationerne på banen.  

  

 

Ref. 25/10 2020  

Ulrik Larsen 
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