
Referat, bestyrelsesmøde, 10. april 2012 
 
Hos: Henrik , Charlottenlund 
 
Tilstede: Henrik, Jesper, Kaj, Lars, René, Martin 
Afbud: Ingen 
 
Referent: Martin 
 
 
Punkt 1: Både i Bella:  
Der var stor ros til standen fra besøgende: Flot opsætning mv. Mange besøgende. Afspejler liv 
i klassen. Tak til Per og Jesper og de frivillige på standen. Godt den var permanent bemandet 
 
Der var enighed om at være med på udstillingen hvert 2. år. 
 
Næste gang kan der være yderligere information om klassens aktiviteter, priser, om båden 
mv. Ligeledes overvejes det at lægge en seance for klassen (møde/arrangement) på næste 
udstilling 
 
Aktion:  
Bannerholder erhverves formedelst kr. 600,- 
 
 
DM 2012: 
 
Stævneinvitation/NOR fra Vallensbæk modtaget 
 
Vi vil gerne have fjernet kravet om indstilling af sejlads ved 14 m/s. Bør være op til 
banelederen (fremgår implicit) 
 
Prisen på 3000 bør splittes op så aftensmad tilkøbes separat (kryds).  
Der skal være separat kryds til kranløft pris (eller max pris) 
Information om at aftensmad onsdag kan købes i restaurant  
Tilføjelse om 806ere (anden klasse på banen) 
Hjemmeside link til Vallensbæk! Plus reklame 
Tilbud modtaget på trac trac: 12.800,- (for 24 både), ca. 15.000 forventeligt for 30 både. 
 
Aktion: 
Kontaktliste til deltagere/regionalt udarbejdes (Martin) 
Trøjer: North Sails kontaktes af Martin, sidste år finansierede Ullmann i Århus. Dernæst John 
Mast  
Lars og Martin arrangerer snart møde med VSK 
 
 
 
 



Valg til bestyrelsen/generalforsamling 
 
Kaj, René, Lars på valg. Alle stiller op igen. Men nye (unge) folk velkomne til at stille op til 
bestyrelsen  
 
 
Regnskab: 
 
23. marts: 50.000 i beholdning 
Forventes 40.000 ved regnskabsårets afslutning 
 
 
Skolebådsprojekt: 
 
Annonceres i landsdækkende sejl magasin, fx sejler og på hjemmesiden. 
35.000,- per år i 2 år indtil videre. 
 
Aktion: 
Jesper laver første udkast og rundsender, sendes dernæst til DS blad mv. 
 
 
DM 2013, 2014, 2015 
 
Kragenæs 4-6 juli 2013 med folkebådene 
Forsøger Århus bugten 2014 (Jesper A.) 
Øresund 2015 
 
 
Evt. 
 
Henvendelse fra Steen, forbindelse til spækhugger i Portugal. Vi foreslår ham at sætte på 
hjemmesiden igen samt annoncere i sejlerblad.  Bestyrelsen kan ikke rigtig gøre noget 
 
Jubilæumsbogen: Sikre at der findes pdf. og redigerbar fil. Sendes evt. til Thomas Sennels. 
 
Facebook side for (spækhugger)sejlere. Plus link dertil fra hjemmesiden. Charlotte Andersen 
kontaktes af Martin 
 


