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Generalforsamling 2023 

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 11. marts 2023, kl. 10.00.  
 
Mødet blev afholdt online på Teams 

Tilstede: Den 63 (referent),15,33,53,70,84, 49 og 54 

Dagsorden: 

Valg af dirigent 

Peder Kallerup (Den 84) blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt. 
 

Formandens beretning 

2022 har været et godt år for Danske BB 10M sejlere, med mange gode resultater på 
kapsejladsbanerne. Vi er også kommet godt igennem covid 19 pandemien, så nu håber vi bare på, 
at der snart bliver fred i Europa. 
Hvad angår formene til BB 10M, som befinder sig hos Danworks i Lunderskov, er der lavet aftale 
om, at vi venter med at renoverer dem, til vi skal støbe de første både, ellers risikerer vi at skulle 
over den to gange. Et af klubbens medlemmer har haft en forsikringsskade på sit ror, som 
krævede at der blev fremstillet et ny. Danwoks, der har formene, var i stand til at klare opgaven. 
DM 2022 blev afholdt i Sundby Sejlforening. Det var et meget velorganiseret stævne, med 21 både 
til start. Der blev i alt gennemført 7 sejladser og det endte med guld til Theis Palm og besætning, 
sølv til Bjarne Venø og besætning, bronze til Ulrik Larsen og besætning. Der skal lyde en stor tak 
til Sundby Sejlforening for et godt stævne. 
BB 10M DM bliver i år afholdt af Kerteminde Sejlklub, og indbydelsen ligger klar på deres 
hjemmeside. 
 

Årsregnskab (udsendt sammen med indkaldelsen) 

Ulrik Larsen gennemgik regnskabet på vegne af Bjerne, som dukkede op senere. 

Der var ros til opstilling og oversigt. Regnskabet blev godkendt. 
 

Indkomne forslag  

Bestyrelsen havde stillet forslag om følgende tilføjelse til klassereglerne: 
https://www.bb10m.dk/Sider/Klasseregler/BB10m,%20Klasseregler%202005%20rev%202022.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. 
Forslaget blev vedtaget, Men da generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes 
til en ekstraordinær generalforsamling hvor det kan vedtages endeligt. 
 

Der var fra Anne Marie i DEN 62 stillet forslag om vægtbegrænsning. 
A: Besætningen må samlet have en vægt på 360kg. 
Alternativt 
B. Besætningen må bestå af 4 personer m/k eller 5 kvinder. 
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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. 
 
Forslagene blev drøftet. I den form det er opstillet var der enighed blandt de fremmødte om at 
begge forslag var uhensigtsmæssige og vil udelukke nogen. Der ar ingen af de fremmødte der 
stemte for forslagene. Men der var enighed om at sende forslaget i udvalg og bede bestyrelsen 
nærmere drøfte om der kan opstilles regler der på en bedre måde tilgodeser hensigten i 
forslagene. Dansk Sejlunion inddrages i drøftelserne. 
 

Fastsættelse af kontingent.  

Fortsættes uændret. 
 
Valg af formand.  

Bjarne Venø genvalgt med applaus. 
 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

Ulrik Larsen, DEN-63, er på valg og blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem, Peder Kallerup, DEN-84 er på valg, og blev genvalgt.  
Der skulle vælges en ny suppleant til bestyrelsen efter Michael Friedrich. Jens Andersen fra DEN 
15 blev valgt. 
 

Valg af revisor og en revisorsuppleant 

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

Vedtægter og klassebestemmelser 

Intet nyt 

Eventuelt 

Bjerne orienterede om, at der pt. pågår drøftelser i regi af Dansk Sejlunion omkring indførelse nye 
standarder for krav om sikkerhed ifb. med sejladser.   
Reglerne er defineret i world sailing og er indført i mange andre lande og er opdelt i kategorier. Der 
pågår overvejelser om tilpasninger til danske forhold. 
Det kan få betydning på sigt for bla. BB10’eren. 

DM 2023 fra d. 18-20. august 2020 i Kerteminde 

Mere info på BB10M.dk og på Kerteminde sejlklubs hjemmeside og på MAnage2sail her: 
https://manage2sail.com/da-DK/event/512cd966-0389-4f66-960e-
73a23bad968b#!/onb?tab=documents&classId=1b2708a7-d5dd-438b-a456-57fd42c03911 
  
Bjarne efterspurgte et behov for en klubmåler og Bjerne (Den 53) ville godt påtage sig hvervet. 
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