
Bestyrelsesmøde i Spækhugger Klubben 

den 6. oktober 2010 

Hele bestyrelsen var tilstede 

 

Dagsorden 

1. Referat fra generalforsamlingen den 6. august 2010 

 Blev gennemgået og godkendt 

2. Konstituering af Bestyrelsen 

 Jesper Andersen,  D-109 formand 

 Lars Møller Nielsen,  D-133 kasserer 

 Kaj Thomsen,  D-229 butik 

 Henrik Nepper-Christensen, D-97 bogsalg 

 Martin Bach, D-123 medlemmer 

 René Hansen,  D 294 DM i Århus 

3. Evaluering af DM 2010 

På vandet: 

Fint med mange sejladser á 1 time. Både godt for de hurtige og de langsomme, ligesom det 

muliggør flere fratrækkere. Men et problem, hvis startlinien er meget skæv fordi kun ganske få 

både – 3 til 5 – får en god start. 

På land: 

 Trac-trac meget instruktivt, vejrmelding bør placeres samme sted. 

Der bør laves bordplan samt navneskilte til Festmiddagen. Overnatningsmulighederne bør være 

beder end en parkeringsplads. Den udeblevne tyske båd (kom ugen efter) bør have fribillet til 

DM i Århus. 

4. Klubbens økonomi 

Pr. 30. september 2010 er der en kassebeholdning på 47.000 kr. Hertil kommer 7.000 kr. fra 

bogsalg, i alt 54.000 kr. 

 De store udgiftsposter i jubilæumsåret har været: 

   udstilling  25.000  

  trac-trac  19.000 

  bluser  17.000 

  bog  44.500 

 



5. Datoer for DM i 2011 

DM finder sted torsdag – fredag og lørdag den 30. juni til 2. juli 2011 i Århus. Succeskriteriet 

vil være 30 både, men 25 nok realistisk. Der arbejdes med lånebåde, ”husbåde” og 

transportbesætningen. 

 Jesper og René er tovholdere.  

6. Tiltag i forhold til DM i 2011 

Stor opbakning til trac-trac-sponsor søges. Trøjer beror på økonomien, men der afsættes 20.000 

kr. til DM. Kronprinsen overvejes. 

7. Bogsalg 2010 

 Pr. 1. oktober er der uddelt 50 frieksemplarer og solgt 70. 

8. Hjemmeside 

 Jesper kontakter Thomas Sennels ad ajourføring, om historisk hjørne og om Facebook. 

9. Klubbens databaser 

 Martin og Lars er ansvarlige 

10. Bådudstilling 2011 i Bellacentret 

Udstillingen finder sted den 12 – 20. marts. Der var stemning for at deltage og der blev afsat et 

budget på 15.000 kr. 

Jesper kontakter Peter Bruun og ellers samme arbejdsfordeling som i 2010 

11. DS-strategiudvalg vedrørende kapsejlads 

Jesper er medlem. Vi laver 1 side om KAS-projekt – Henrik kontakter Rasmus – og fødelinien 

fra Ynglingeklassen blev også nævnt. 

12. DM 2012 

Jesper kontakter Vallensbæk. Senere tager vi stilling til om vi skal kontakte f.eks. 806, L-23 

eller Expres-klassen. 

13. Per Gotfredsens gaste præmie 

 Vi venter på udspil fra Per. 

14. Næste møder 

18. januar 2011, kl. 17-21? i Fåborg (Kaj) 

5. april 2011, kl. 17 – 21 i Lyngby (Lars 

 

8. oktober 2010 

Henrik   D-97 


