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Generalforsamling 2021 - Referat
Ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 20. marts, 2021.03.28 Mødet blev
grundet omstændighederne med COVID 19 afholdt online på Teams.
Den 33, DEN 63, DEN 84, DEN 70, DEN 53, DEN 23 og DEN 89. Derudover deltog Henrik
Mariegaard som hjælper klubben ift. mulig opstart af ny produktion af BB10’eren
Referat:
1. Valg af dirigent
Peder, Den 84 blev valgt
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i god tid pr. mail/hjemmeside.
2. Formandens beretning
Formandens beretning 2020
Vi har i år valgt at afholde generalforsamling virtuelt, grundet Coronasituationen. Dette håber jeg
ikke at der er nogen der har noget imod.
Kapsejladssæsonen 2020 bar præg af mange aflyste stævner. Vi fik dog afholdt DM i Assens med
14 startende både. Det blev et rigtigt godt stævne, hvor afviklingen gik planmæssigt, trods
Coronasituationen og forholdsvis svag vind.
Vinder af DM 2020, blev Kenneth Muller. Nr. 2 blev Bjarne Venø, Nr. 3 Søren Koitzch.
Igennem året er der arbejdet med at få digitaliseret klubbens regnskaber og opkrævning af
kontingent. Det vil Bjerne fortælle lidt om senere.
Der er ligeledes arbejdet med at få tegninger og skabeloner til BB 10M digitaliseret. Dette arbejder
vi stadig med.
Vedr. bygning af ny BB 10M, er vi ved at have en afklaring. Forme og skabeloner står hos Glas-tec
på Fyn, og er klar til at blive restaureret, så der kan bygges nye både.
Det er også ved at være på plads med den nye producent. Det vil Henrik Mariegaard fortælle mere
om under evt.
DM 2021, afholdes af Egå Sejlklub, fra den 13. til den 15. august. Pt. er der forhåndstilmeldt 11
både og jeg opfordrer jer til at forhåndstilmelde, så vi kan se hvor mange der har planer om at
komme til DM.
Bjarne Venø Petersen
Bemærkninger til beretningen:
Godkendt
3. Årsregnskab
Det var udsendt med indkaldelsen
Bjerne S. Clausen gennemgik regnskabet.
Bjerne fortalte at der er fundet et nyt regnskabsprogram (Dinero) som letter arbejdet betydeligt og
også har automatiseret indkrævelse af kontigent. Det har bla. muliggjort betaling med Mobile Pay.
Allerede nu er indbetalinger væsentligt forøget og øget antallet af betalende medlemmer.
Regnskabet blev godkendt
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.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontigent – Vedtaget.
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, Ulrik Larsen, DEN-63, var på valg, og blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem, Peder Kallerup, DEN-84, var på valg, og blev genvalgt.
Suppleant til bestyrelsen, Michael Friedrich Den 70, var på valg og er blev genvalgt
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
10. Eventuelt
Henrik Mariegaard deltog og orienterede om status på projekt ”NY BB10 M”. Hele projektet har
været udfordret pga. Corona-situationen.
Der er tæt dialog med et dansk værft og de praktiske forhold og aftaler er tæt på at falde på plads.
Herefter skal der laves en samarbejdsaftale med klubben m.m. før der kan meldes nærmere ud. Det
gælder også for konkrete priser. Det er ambitionen at dette er på plads her i foråret.
DM 2021 fra d. 14-16. august 2020 i Egå
Mere info på BB10M.dk og på Egås sejlklubs hjemmeside.
https://www.egaasejlklub.dk/bb10m-dm-2021/.
Der sejles fre-søn som der plejes. Opfordring at forhåndstilmelde sig hvis man kommer.
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