
10. september 2009 

Mødereferat  

Spækhuggerklubben 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. November 2009 
Hos Rasmus, Emiliekildevej 15 D, 3930 Klampenborg 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer var tilstede 

Referat: Rasmus Kjær 

 

 

 

Pkt. 1 Referat fra 8. September (Lars)  

- Referatet fra seneste møde i bestyrelsen blev gennemgået og accepteret af alle.  

 

Pkt. 2 DM 2009 appelsag – noget nyt ? Har bestyrelsen en opagve? 

- Det er aftalt at der skal være fokus på hvilke personer der er repræsenteret i 

protestkomiteen. 

 

- Afgørelse på appelsag afventes: 

o Der er forslag om at udarbejde en artikel om forløbet 

o Der er forslag om at afvikle en ny medaljeoverrækkelse hvis det bliver 

aktuelt.  

 

 

Pkt. 3  Sejlerskole projekt (Henrik/Jesper) 

- Der er gjort meget fra bestyrelsens side i forbindelse med sejlerskole projektet, 

herunder søgt om økonomisk støtte til projektet, men det har ikke ført til tilsagn 

om støtte – det vurderes især at skyldes den aktuelle globale økonomiske situation. 

 

 



Pkt. 4  Bella Center udstilling (Martin/Jesper) 

- Bådudstillingen afvikles følgende dage: 

Fredag, lørdag, søndag - 26, 27, 28 februar 2010 samt 

Fredag, lørdag, søndag - 5, 6, 7 marts 2010 

- Der er aftale med Bella Centeret om plads til én Spækhugger på bådudstillingen. 

- Der er tilsagn fra Peter Brun om at udlåne den flot renoveret Spækhugger D-30 til 

udstillingen, samt et stativ til båden. 

- Der er tilsagn fra John Mast om udlån af en afkortet mast til udstillingen. 

- Martin vil være ansvarlig for udarbejdelse af en vagtplan. 

- Lars vi være ansvarlig for at der udarbejdes en præsentation som kan vises på en 

40” fladskærm. 

- Det er desuden aftalt at der skal udarbejdes en lille pjece med Spækhuggerens 

historie samt relevant information – Lars vil stå for trykkeriet (dog ikke for 

udarbejdelse af pjecen, hvilket foreløbig kan vente). 

- Det er aftalt at der skal være adgang til bærbar med internet adgang, så det vil 

være muligt at gå på Spækhugger hjemmesiden.  

 

Pkt. 5  40 års jubilærum 2010 – bog, film (Henrik) 

- Det er aftalt at der satses på udarbejdelse af en bog samt en pjece (som nævnt 

under bådudstilling). 

o Bog i forbindelse med 40 års jubileret: 

Hans Erik Ortving, Ib Schneider og Henrik Nipper har planlagt møde den 

25. November 2009, for udarbejdelse af bog. Der foreligger beskrivelse fra 

de første 25 år, i alt omkring 80 sider og det vurderes, at det væsentligste 

materiale til bogen kan komme herfra. Hvis det er muligt skal bogen være 

klar til bådudstillingen.   

o Film 

På grund af den økonomiske situation vurderes det at en stor tv station som 

f.eks. DR2 ikke vil have interesse i at udarbejde en tema udsendelse om 

Spækhuggere.  Der eksisterer dog en film om sjælland rundt sejladsen med 

Spækhuggeren i centrum, som klubben gerne vil bruge hvis det bliver 

aktuelt, det er aftalt at Martin tager kontakt til Anders Eskling.  

 



 

Pkt. 6  DM 2010 (Rasmus) 

- Forberedelserne til DM 2010 er i fuld gang, de planlagte sejladsdage er fredag, 

lørdag, søndag – 6, 7, 8. August 2010. Der søges gennemført fire sejladser pr. dag 

af ca. én times varighed for hurtigste båd.  

o Indbydelsen er under udarbejdelse, næste møde med den afviklende 

sejlklub, Sundet er tirsdag den 17. November 2009, hvor Lars, Henrik og 

Rasmus deltager.  

o Det vurderes hvordan der kan gives vejledning til den afviklende sejlklub 

om relevante forhold herunder følgende: 

 max/min vindstyrke der ønskes for afvikling af kapsejlads 

 max/min tid for måltagning af både efter første båd  

- Henrik forsøger at skaffe telt 

- Martin udarbejder liste over hvilke sejlere der kunne forventes at kunne have 

interesse i at deltage (listen fra sidste år). 

- Der er forslag om invitation af tidligere danmarksmestre. 

- Der er spørgsmål om mulighed for at låne en Spækhugger til DM? 

 

Pkt. 7  DM 2011 (Jesper) 

- De indledende forberedelser er i gang – oplæget er torsdag, fredag, lørdag, 4, 5, 6. 

August 2011. 

 

 

Pkt. 8  Eventuelt 

- Budget fra seneste møde er bekræftet – alle er enige. 

- Mail fra sejlmager til Spækhuggerklubben med tekniske spørgsmål for design af 

sejl er rettet til DSU for præcisering af reglerne.  

Næste møde 2. Februar 2009. 

 

Rasmus Kjær 

DEN-48/DEN-238 


