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Generalforsamling 2022 

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 5. marts 2022, kl. 13.00.  
 
Mødet blev afholdt hos Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15, 2300 København. 

Tilstede: Den 63 (referent),23,46,15,33,53,70,84 

Dagsorden: 

Valg af dirigent 

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

Formandens beretning 

Sidste års generalforsamling blev holdt på Teams, grundet Covid 19 situationen. 
I år er smittetrykket et andet så derfor er vi tilbage til det normale igen. 
BB10M DM blev afholdt af Egå sejlklub med 18 tilmeldte både. Det er en lille 
fremgang fra tidligere år. 
Stævnet blev afviklet under meget skiftende vejrforhold. Lørdag blæste det så 
meget at vi kun fik sejlet én sejlads. Vi fik afviklet de sidste sejladser søndag så vi 
i alt fik de 8 planlagte sejladser. 
Vi havde søgt DS om penge til videndeling. Anders Christensen kom og fortalte 
om kapsejladsregler og var observatør på vandet. Vi blev alle lidt klogere på 
kapsejladssejladsregler og lærte at det kan betale sig at rette sine fejl på vandet 
og ikke ved protestbordet. 
Egå sejlklub havde lavet er rigtigt godt stævne til os. Afviklingen var helt perfekt 
med et godt team på land til at afvikle det sociale og Morten Frislev som 
kompetent bane leder. 
Hvad angår formene til BB10Métern er det en anden sag. Grundet Covid 19 – 
mangel på materialer – omlægning af ledelsen hos Glas-Tec, har projektet stået 
stille indtil slutningen af året. 
Vi har nu fået flyttet formene til Lunderskov, hvor Henrik Mariegaard har lejet sig 
ind i X-Yacht gamle lokaler. Han vil snarest gå i gang med renoveringen af 
formene. Vi mangler dog stadig en pris på renovering. 
Det skal også nævnes at klubben har fået fremstillet en ny halvmodel som 
vandrepræmie. Den gamle var efterhånden blevet så skrammet og ødelagt så den 
stod til udskiftning. Der er også fremstillet en ny transportkasse, da den gamle er 
gået tabt. 
DM 2022 bliver afholdt i Sundby sejlforening. Her er indbydelserne allerede klar 
og ligger på deres hjemmeside. Der på nuværende tidspunkt tilmeldt 9 både og vi 
ser gerne at i tilmelder jer. 
Med sejlerhilsen 
Bjarne Venø 
 

Beretningen blev godkendt. 
 

Årsregnskab (udsendt sammen med indkaldelsen) 

Bjerne Clausen gennemgik regnskabet. Der er implementeret et nyt regnskabssystem som har 
forbedret oversigten. Regnskabet blev godkendt. 
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Indkomne forslag  

Bestyrelsen har fremsendt et forslag om præcisering af anvendelser af sejldug i klassereglerne.  
Forslag om at ændre klassereglernes pkt G 6.1.1.b og pkt G 6.2.1.b til: 
  
“Sejldugen skal overalt bestå af vævet og/eller lamineret dug af fibertråde og polyesterfilm (Mylar). 
Dugens fibre skal bestå af polyester, aramid og/eller polyethylene, inklusiv UHMWPE fibre. 
Kulbaserede fibre er ikke tilladt.” 

Motivering: 

Ifg. BB10m klasseregler er det i dag tilladt at anvende: 
Storsejl: 
Hvid vævet dug fremstillet af polyester (Dacron) er den eneste dug som er tilladt. Selvom Mylar 
også er en polyester er den ikke tilladt, da det er en film og ikke en hvid vævet dug. 
  
Fok og genua: 
Ud over polyester er det også tilladt at bruge dug med fibre af PEN (Pentex) og aramid (Kevlar). 
Dvs. at f.eks. kulfibertråde ikke er tilladt. Technora/Twaron er det samme som Kevlar. 
Klassereglerne er uklare på brugen af PEN (Pentex), hvilket skyldes den enorme teknologiske 
udvikling indenfor polymere. 
  
I stedet for PEN (Pentex) burde klassereglerne i stedet have skrevet Polyethylener, da denne 
klasse af polymere ud over PEN også omfatter Dynema/Spectra, Vectran, og Certran. 
Dynema/Spectra er begge UHMWPE fibre, ligesom Endumax også er. 
Endumax og lignende er ca. 10 % dyrere end pentex, men produktionstiden pr. sejl er kortere så 
det vurderes samlet set at blive samme pris. 
UHMWPE skal skrives helt ud. Betyder (Ultra-High Molecular Weight PolyEthylene). Der var ingen 
imod forslaget. Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig skal det dog vedtages på en 
ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes indenfor 3 uger. 
 

Fastsættelse af kontingent.  

Fortsættes uændret. 
 
Valg af formand.  

Bjarne Venø genvalgt med applaus. 
 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

Bjerne S. Clausen, DEN-53, er på valg og blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem, Jakob Svendsen, DEN-70 er på valg, og blev genvalgt.  
Suppleant til bestyrelsen, Michael Friedrich Den 74 er på valg og blev genvalgt 
 

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 

Bjarne orienterede om at der er en mindre ændring i klassebestemmelserne (foranlediget af world 
sailng’s regler). Formuleringen kræver ikke behandling af en generalforsamling iflg. Dansk 
Sejlunion. 
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Eventuelt 

Bjarne orienterede om at formene nu er transporteret til lokaler i Lunderskov under Henrik 
Mariegaards kommando. 
Her er startet nyt glasfiberstøberi op, og pt. afventes en pris på renovering af formene så der kan 
støbes nye både såfremt der er er købere. 
Udfordringen pt. er dog at skaffe kvalificerede folk til selve apteringen af båden. 
Der udestår også udarbejdelse af et egentligt salgsprospekt.   
 
Der blev drøftet at afholde en gennemgang af trim torsdag før DM: Det undersøges om der kan 
arrangeres noget. Enten ombord på bådene eller på vandet. 
 
Bjarne Venø har fået fremstillet en ny halvmodel til erstatning af den gamle som var slidt op. Den 
nye kan ses her i en fin ny kasse. 
 

 

DM 2022 fra d. 19-21. august 2020 i Sundby 

Mere info på BB10M.dk og på Sundby Sejlforenings hjemmeside. 
http://sundby-sejlforening.dk/bb10m-dm-2022/#more-16706 
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