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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 2/5 2011,  
Hos Lars Møller Nielsen 
 
Afbud: ingen 
Referent: Lars 
 
Dagsorden 

1) DM 2011 i Århus: plan, økonomi, deltagere, sponsorer, trac-trac, trøjer/tasker . 
2) DM 2012 i Vallensbæk. Hvilken uge? Møde med Jacob m.fl.? 
3) DM 2013. Herunder invitationer fra Svendbog og Kragenæs. 
4) Generalforsamling; tid 30/6. På valg er Jesper, Martin og Henrik (forudsat at Rene blev 

valgt for 2 år i 2010). Suppleant Simon? Revisor Søren? Indkaldelse. 
5) Bogsalg. 
6) Økonomi, status og budget for 2011/12 (Lars) 
7) Eventuelt;  

 
Ad. 1: 
Potentielle deltagere til DM 2011. Ca. 27 både har givet tilsagn om at deltage. 7 er tilmeldt 
d.d. Det blev aftalt at alle følger op på listen over mulige deltager. Ved kontakt noteres årsag 
til manglende tilsagn om deltagelse afbud således at bestyrelsen kan vende tilbage med 
hjælp vedrørende besætning etc. 
Sponsorer: Aftalt at Lars kontakter John Mast for spilerbom eller salingshorn. 
 
Ad. 2:  
DM Vallensbæk 2012: Første uge i skoleferien vil blive foretrukket. Lars kontakter Vallens-
bæk, primo maj 2011. 
 
Ad. 3:  
DM 2013: Enighed om Kragenæs, Lolland. Jesper Kontakter Kragenæs 
 
Ad. 4: 
Opkrævning af kontingent i maj. Husk ikke kontingent til æresmedlemmer. Medlemmer som 
ikke har betalt kontingent 2 år i træk udmeldes. Deadline 10. juni. Alle stiller op til valg. Si-
mon? 
 
Ad. 5: 
Solgt ca. 110 jubilæumsbøger. Mindre end 20 bøger tilbage af første oplag. Henrik laver 
regnskab for bogsalg til årsregnskabet. 
 
Ad. 6:  
Aftalt af Lars laver forslag til budget for 2011/12 og 2012/13. 
 
Ad. 7:  
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Kaj forslog at Spækhuggerklubben økonomisk støtter at sejlklubber med kapsejladsskole an-
skaffer eller renovere en spækhugger. Enighed om at bestyrelsen skal tænke lidt over forsla-
get. Henrik laver et oplæg til præsentation af idéen på generalforsamlingen.  
 
DS møde i april: Muligheden for ”super DM” arrangementer med 5-10 bådklasser for at skabe 
større opmærksomhed og ”Fyn Rundt/Sjælland Rundt” stemning. Enighed om at afvente om 
nogle af de øvrige klasser tager initativ. 
 
Link mellem www.minbaad.dk og www.spaekhugger.dk blev vedtaget, men hvem fik opga-
ven? 
 
 
  
Næste møde: Umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
 

http://www.minbaad.dk/
http://www.spaekhugger.dk/

