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Referat, bestyrelsesmøde onsdag den 11. november 2013 kl. 17 – 21 
Hos Lars, Egegårdsvej 30, 2800 Lyngby 
 
 
Deltagere: Henrik, Per, René, Martin, Jesper og Lars 
Gæst: Sune fra Sejlklubben Sundet 
Referent: Lars 
 
Dagsorden 

1) Bestyrelsen konstituerer sig 
a. Formand, Jesper 
b. Kasserer, Lars 
c. Medlemsdatabase, René 

2) DM 2013 (Jesper) 
a. Godt arrangement af Kragenæs Sejlklub 
b. God idé med DM sammen med andre klassebåde 
c. Overraskende få deltagere (14) Kragenæs ligger måske for langt væk fra Sun-

det og Århus 
d. Tractrac; der var ca 25% udfald på skiftende både. Det var ikke tilfredsstillende. 

Prisen ender på 8.000 kr. og vi lukker sagen der. 
 

3) DM 2014 (Jesper) 
a. Gilleleje Sejlklub har desværre trukket sit tilsagn om afholdelse af DM 2014 til-

bage. Der er ikke kommet nogen begrundelse/forklaring. Måske er årsagen vo-
res ønske om at ændre dato fra starten af sommerferie til slutningen af sommer-
ferien eller evt. i august.  

b. Alternative arrangørklubber? Vi går forsat efter afvikling i august efter skole feri-
en. Først kontaktes Hornbæk(Per) og andre alternative Øresundsklubber (Mar-
tin) – senest 1. december. 

c. Lynæs kontaktes efter den 20. november af Jesper for at høre om tilbuddet om 
at deltage sammen med folkebådene i uge 27 stadig er åbent. 

d. Vi har en redningsplanke. Århus Festuge, 1 weekend i september 
 

4) Skolebåds projekt (Sune) 
I Svanemøllen er der mange klubejede Spækhuggere: Kvindelig Sejlklub 2, Køben-
havns sejlklub 1 + 1 planlagt, Frem 1, Sundet 2 og KAS 3. 
Spækhuggerklubbens bestyrelse ønsker, at definere præcist hvad vi kan tilbyde sejler-
skolerne i Svanemøllen for at styrke interessen for kapsejlads. Det er enighed om, at 
det vigtigt at fokusere på hvad der er ressourcer til og hvilken effekt vi kan få ud af det. 
Med andre ord er det vigtigt ikke at sprede ressourcer ud over for mange små og hyp-
pige arrangementer. Det har det tidligere samarbejde med KAS, hvor Spækhugger-
klubben skulle afsætte ressourcer (finde trænere) hver uge igennem hele sæsonen. I 
stedet bør Klubben sætte ressourcer af til større og mere koncentrerede indsatser 
f.eks.: 
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- Vinterarrangementer (foredrag)  
- Vinter-optimering (Gennemgang af både, plan for optimering) 
- I sæsonen: Trim og udstyrsgennemgang sammen med klubbens ansvarlige for bå-

dene.  
- I sæsonen: Træning/Trim på vandet.  
- For at sikre tilstrækkelig effektiv gennemførelse (og afsætning af tilstrækkelige res-

sourcer) kunne det være en idé at tilbyde klubberne konsulentbistand fra Per Ris-
vang som bådebygger.  

- F.eks.et weekend arrangement, hvor Per hjælper med at optimere bådene. Spæk-
huggerklubben kan evt. betale Per således, at klubberne kun får udgifter til tovværk 
og beslag. 
 

5) Skal Spækhuggerklubben lave master (Per) 
 

a. Er der et kommercielt grundlag for at spækhuggerklubben går ind og får produ-
ceret masterør (minimum 12 stk.)?  

b. En mulighed er at lave en markedsvurdering. Hvor mange master skiftes pr. år. 
Hvor mange medlemmer vil ”tegne” sig for en ret til at købe en mast. En teg-
ningsret kunne f.eks. koste 2.000 kr. 
  

6) Økonomi orientering (Lars) 
a. Ca. 100.000 i kassen. Lars foretager i november en rykker procedurer samt 

samler nye og udenlandske medlemmer op via e-mail. 
 

7) Medlems- og båd- kartotek (Rene og Martin) 
a. René har styr på det. René undersøger muligheden for at melde nye bådejere 

ind i klubben proforma for at sikre at proceduren i fartøjsregistret for skift af ejer 
fungerer. 
 

8) Eventuelt;  
a. Nye hjemmeside. Sune undersøger hvad skal der til? Henrik søger 100.000 kr 

hos Nordea-fonden. 
b. Designet er af ældre dato – hvordan får vi siden til at virke mere nutidig, dyna-

misk og imødekommende over for potentielle nye medlemmer. 
 
 
Næste Møde: Kolding: den 11. marts 2014 kl. 17.00 – 21.00 


