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Generalforsamling 2019 - Referat 

Ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub søndag den 7. april, 2019, kl. 11:00 i Helsingør 
sejlklub. 

Repræsentanter fra Den 42, 64, 33, 63, 84, 70, 53, 54 var tilstede. 

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 2019 
Gennem året 2018 er der blevet arbejdet på at få startet en produktion af BB10M op i samarbejdet 
med Walsted bådværft. Det har vist sig, at være en udfordring at få den endelige økonomi for båden 
ned i et leje som gør, at vi tror på det kan lade sig gøre. 
Det kan der være mange årsager til, men blandt andet er støbning af båden i DK nok for dyrt. 
   
Vi overvejer pt. hvordan vi skal komme videre, herunder om kontakt til for eksempel tyske værfter 
kan være en mulighed. BB 10 M klubben har udarbejdet stk. liste med brutto priser på alle beslag 
og tilbehør samt mast-rig- sejl-hynder osv. Til hjælp til den nye producent.  
Klubben har lavet aftale med Olsen Wings om at få flyttet formene da de ikke længere har plads til 
at have dem stående. Dette skal ske i 2019.  
DM 2018 blev afholdt i Lemvig sejlklub. Her stillede 14 BB 10M op til lidt af en herredyst på 
fjorden. Vinder blev Theis Palm med besætning nr. 2 blev Bjarne Venø med besætning, nr. 3 blev 
Ulrik Larsen med besætning.  
Lemvig sejlklub havde arrangeret et flot DM stævne som sjælden er set før. Der var alt hvad en 
sejler kunne begære, både på land og på vandet. Indimellem endda næsten lidt for meget. Lørdag 
blæste det mere end de 12 m/s som er max ved DM-sejlads. Dette holdt dog ikke sejlerne på land så 
der blev arengeret en lille kapsejlads fra marinaen og ind til Lemvig havn. Dette for at vise vores 
smukke både frem for de mange tilskuere som havde trodset vejret og var mødt op. Vinderen af 
sejladsen blev Peder Kallerup med besætning. Tak til Lemvig sejlklub for et kanon godt stævne.  
 
Ind over vinteren er der forberedt DM for 2019 som afholdes af Helsingør sejlklub. Der er på 
uværende tidspunkt forhåndstilmeldt 10 både. DM 2019 bliver afholdt sammen med Afrodite 101. 
Disse skal dog kun sejle lørdag og søndag.  
Der er i 2018 handlet nogle BB 10M så vi har fået nye medlemmer i klubben. Vi byder dem 
velkommen og håber de vil stille op til DM.   
 
Bemærkninger til beretningen: 
Godkendt 
 
3. Årsregnskab 
Det var udsendt med indkaldelsen 
 
Regnskabet godkendt  
Bem: Det kniber (stadig) med kontigentbetalingen. Mobile pay kan anvendes fremover. 
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Vi sender en rykker ud. Det er megte vigtigt for værdien af vores allesammens både, at der 
eksisterer en BB10 M klub, at vi er aktive, har klasseregler, entypebåd m.m. 
 
Umiddelbart vil vurderes det, at der hurtigt kan reducere bådens værdi med 30-40.000 kr. hvis der 
ikke eksisterer en klasseorganisation. 
 
4. Indkomne forslag 
Bestyrelsen stiller forslag om at forenkle det udstyr der skal være ombord til DM. Forslaget 
begrundes i en generel forenkling. 

 Forslag:   

 Krav om sikkerhedsliner ombord fjernes 
 Krav om radarreflektor fjernes 
 Krav om ildslukker fjernes 
 Krav til nødsignaler ændres til 2 røde faldskærmsraketter og 2 hvide håndblus 
 Krav om redningskrans med lysbøje ombord fjernes 

Formuleringen blev godkendt.  
Alle stemte for.  
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontigent – Vedtaget. 
 
Vi skal holde øje med om der kan være andre muligheder for at skaffe midler til klubben. For 
eksempel fonde eller andre muligheder? 
 
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, er på valg, og er villig til genvalg. Valgt 

Bestyrelsesmedlem, Peder Kallerup, DEN-84, er på valg, og er villig til genvalg. Valgt 

Suppleant til bestyrelsen, Jacob Svendsen Den 70, er på valg og er villig til genvalg. 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 
 
10. Eventuelt 
 



 
Dansk BB10m Klub 

janne.ulrik@gmail.com 
www.bb10m.dk 

 
 

 

Vi drøftede bådens fremtid.  
 
Det er helt centralt, at vi holder fast i vores klasseregler, men skal også være villig till at gå på 
kompromis med andre forhold der kan gøre det billigere og mere effektivt at bygge en båd. Det 
vigtigste er at sejlegenskaberne ikke ændres, så der ikke bliver forskel på sejlegenskaberne på de 
gamle og nye både. 
 
Derudover skal en båd kunne bygges til en fornuftig pris. Vi tror på der stadig er et marked både 
herhjemme, men også i udlandet. Vi kan se på de drøftelser, der har været med danske værfter, at 
selve støbearbejdet kan være en udfordring.  
 
Udenlandske værfter kan derfor komme på tale i forhold til, at det i fremtiden skal være realistisk 
bygge flere både (og have en forretning ud af det). Bestyrelsen arbejder videre med forskellige 
muligheder og informerer på hjemmesiden/mail når der er nyt heromkring. 
 
Ref. 7/4 2019  
Ulrik Larsen 


