
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Spækhuggerklubben 17. november 2015 

Deltagere: Lars, Martin, Per, Sune, Jesper og Henrik  

Dagsorden  

Punkt 1. Konstituering:  

Jesper Andersen blev genvalgt til formand og Lars Møller Nielsen til kasserer  

Punkt 2. DM 2015:  

Der deltog 19 både, de tre første båd i mål var fra Århus. Der var et fint samarbejde med Expresklubben.  

Århus Sejlklub fik et overskud på 40.000 kr. deltagergebyret var 3300 med det hele  

Der var enighed om at det havde været et fint stævne.  

Punkt 3 DM 2016  

Stævnet søges afviklet torsdag fredag lørdag den 18. til 20. august 2016 i sejlklubben Sundet.  

Stævnet afvikles sammen med IF'ere. Stævneleder bliver Christina og Jørn Thulstrup er bane dommer.  

Vi stiler mod 30 spækhuggere  

Punkt 4: Skolebådsprojekt  

Vi foreslår træningssejlads med instruktørerne 14. maj klokken 8 og 11. juni klokken 8.  

Sune sender en nytårshilsen til sejr  

Punkt 5: DEN 1  

Det forventes at der er indkommet cirka 13.000 kr. ved årsskiftet. Der skal i alt anvendes 50 til 70.000. Vi 

forventer at komme i mål og gerne i 2016.  

Punkt 6: Master  

Projektet kører fint og ved udgangen af 2015 har klubben 11 master på lager og i alt 20.000 kr. ude. 

Projektet er iværksat fordi forsikringen ikke dækker totalskader. Røret kan købes for 5000 kr. i stedet for 

22000 kr. hos John Mas. En total renoveret mast koster 55.000 hos John Mast, 35.000 kr. hos Per Risvang 

og kan gøres for 15.000 kr. hvis man selv står for det.  

Punkt 7: hjemmeside  

Projektet er blevet forsinket men vi stiller nu følgende tidsfrister til Ulrik: Der skal være en samlet plan 1. 

december 2015, og projektet skal være gennemført 4. januar 2016. Hvis Ulrik ikke kan levere må vi finde en 

ny til at lave hjemmesiden.  



Punkt 8. Økonomi  

Der er en kassebeholdning på ca. 90.000 kr.  

Punkt 9: Klassebådsnetværk  

Jesper oplyste at der ikke er energi i netværket.  

Punkt 10: DS -klassebådsside  

Sune følger op.  

Punkt 11 : Sejladser i 2016  

Bestyrelsen bakker op om Fyn Rundt (fra Kerteminde), Sjælland Rundt, Two Star (Århus Samsø)  

Punkt 12. Eventuelt  

Vi har ca. 180 medlemmer og der er kommet godt 20 nye medlemmer det sidste år. Der deltager cirka 30 

både i onsdagsmachen i svanemøllekredsen, en stor succes!  

Henrik 


