
Referat fra bestyrelsesmøde den 18 marts 2016 
 

 
1. DM2016 - Sundet (Sune og Martin) 

Vi havde en gennemgang af Status - vi sejler med IF klassen 18-20 august. IF forventer 15 både til start og vi 
stiler mod 25 på samme bane med forskudt start. 
Stævneleder er Christina, Dommer bliver Michael. 
-Generalforsamling (kunne man få en taler til aftenen så det kom andre end kapsejlere til general 
forsamlingen) (Per taler med emner) 
-Reklame mail udsendes for DM (Lars udformer mail, og medtager også de sejladser vi er bekendt med pt.) 
-Per vil gerne leverer første præmien til stævnet en helt ny maste top værdi cirka kr. 4.000,- 
-Der skal laves en brutto liste over deltager til DM (Lars/Sune) 
-Medlemskab af spækhuggerklubben ved DM/stævner (reglerne) skal lige opfriskes, målet er at vi skal fat i 
de sejlere/både der ikke får meldt sig ind i klubben, men trækker på præmier, setup og andre ydelser. 
(Lars/Sune) 
 

2. DM2017 
Vi besluttede at 2017 skulle afholdes i nærheden af København, Vi vil spørge KVS-SKK, Sundby, Lynetten, 
Hellerup (Per/Jesper) 
 

3. Skolebåds projekt  
Skole træning - Vi holder fast i aftalen for i år selvom Jesper og Per er blevet forhindret i at deltage. Til 
erstatning spørger vi Mathias, Martin, Ole, Anders, Jacob. 
 

4. Økonomi orientering 
Kassebeholdning er cirka kr. 90.000,- 
 

5. Master: status og nye beslag 
-Per fremviste hans ideer til den nye forenklede ny maste top og sallings system mm. Han forventer at 
kunne lave en meget konkurrence dygtig pris, som alternativ til den originale løsning.  
-I forbindelse med de nye master er der opstået fortolknings spørgsmål til klassereglerne. (Jesper 
udarbejder supplerende fortolkning/klarificering af hvordan reglerne skal forstås.) 
 

6. DEN1 
Der har været store fremskridt og 24 Århus sejlere har givet den gas, Projektet forventes færdig i start 
næste år.  
Der arbejdes på at lave en udflugt for Københavner sejlerne så de også får mulighed for at hjælp lidt på 
projektet. 
Der er brugt ca. kr. 33.000,- indtægt er pt. kr. 13.000,- og der bruges 30-40k før projektet er i mål. Der 
arbejdes videre med at finde en gavmild hovedsponsor, og samt flere små, eksempelvis håber vi på at få 
forskellige sejmagere til at sponserer, nye sejl. 
 

7. Hjemmesiden 
-Projekt med at lave nyt site i et Umbraco baseret system er lukket ned pga. svigt fra 
leverandøren.  Asger har tilbudt at lave en ny løsning helt fra bunden med næsten samme funktionalitet 
som vi har i dag, men med langt højere grad af bruger betjening, som også var målet i det første projekt. 
Deadline er ultimo september. 
-Lars forsøger i samarbejde med AL bank at trække økonomi dele ud af systemet, så den kommer til at 
fungerer selvstændigt. 
-Reklamer ønskes på det nye site 



-Design skabelon kommer fra Sune 
 

8. Klassebåds DS netværk (Jesper) 
Det er lidt uklart hvad vi skal bruge det til, som setup er nu mangler der synergi. 
Vi forslår et eventuelt samarbejde om bådudstillingen i Fredericia, hvor vi blandt andet kunne forsøge af få 
DEN 1 med. 
 

9. Spækhugger klubben på DS klassebåds side 
Vi har fået udarbejdet en info side om Spækhuggeren http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/spaekhugger 
Vi skal have udformet et link hertil på hjemmesiden (Sune) 
 

10. Andre sejladser i 2016 
Se under punkt 1 der bliver lavet orienterings mail og det bliver postet på hjemmeside og FB 
 

11. Eventuelt 
 

http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/spaekhugger

