
13. maj 2008 

Referat fra bestyrelsesmøde i Spækhuggerklubben 

29. April 2008 

 

Deltagere: Lars, Søren, Henrik, Jesper, Thomas og Rasmus 

Referant: Rasmus 

 

1. DM 2008 i Fåborg 

Jesper og Søren er i samarbejde med sejlklubben i Fåborg, godt i gang med 

planlægning af dette års DM. 

Indbydelse og sejladsbestemmelser blev gennemgået , mindre ændringer som 

blev aftalt, bliver fortaget af Jesper og Søren. 

 

Der var enighed om, at der igen i år skal være trøjer med Spækhugger logo 

osv. Det blev aftalt, at Søren arrangerer trøjerne. 

 

2. DM 2009 

Vi har ikke aftale for DM 2009.  

Der blev talt om forskellige muligheder og det blev aftalt at undersøge om der 

kunne være mulighed for afholdelse af DM i Kolding i 2009. Det blev aftalt at 

Jesper tager kontakt til sejlklubben i Kolding. 

Desuden blev det aftalt at Henrik undersøger, om der er mulighed for 

afholdelse af DM i Sejlklubben Sundet i 2010. 

 

3. Spækhuggernyt 

Der arbejdes fortsat på et postomdelt Spækkernyt. Lars står for koordinering i 

denne sammenhæng og for at næste nummer indeholder, det der er aktuelt i 

forhold til Dm og i forhold til generalforsamling. 

 

4. Kontingentopkrævning 

Lars står for opkrævning af kontingent fra medlemmerne  

  

5. 40 års jubilæum 2010 

Henrik skitseret kort ét af de forslag, som vi arbejder med i forhold til 

markeringen af jubileret i 2010.  

Det blev aftalt at Henrik arbejder videre med de aktuelle forslag. 

Der blev aftalt en budgetramme på op til DKK 35.000,- 

Den planlagte markering af jubileret kan groft deles i tre: 

- Markering i forbindelse med DM 2010, som gerne skulle være i Øresund 

- Et kulturelt arrangement 

- En tredje aktivitet / happening som eksempel sejlads i Københavns havn eller 

lignende.  

 

Det er aftalt at Henrik står for koordinering, så der kommer lidt information 

om jubilæet på Spækker hjemmesiden og i Spækhuggernyt 

 

6. Hjemmesiden 

Der skal findes et nyt sted til ”hoasting” af spækhuggerhjemmesiden. Thomas 

har set på forskellige muligheder og der arbejdes fortsat på at finde en løsning 

med en MS SQL Server. 



 

 

7. Klasseregler og vedtægter 

Ingen ændringer 

 

8. Generalforsamling 2008, indkaldelse, dirigent, valg, forslag 

Som sidste år 

 

9. Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2008 

Følgende går af: 

- Thomas 

- Søren 

Følgende er på valg: 

- Henrik (97)  

- Lars (133) 

 

10. Grindeklubben 

Det er planlagt at samarbejde med Grindeklubben i det omfang, at det er 

praktisk og i denne sammenhæng er der blandt andet planlagt et fælles træf for 

Grinde og for Spækhugger. 

Jesper står for koordinering med Grindeklubben.  

 

11. Samarbejde med sejlklubber herunder KAS 

Det er aftalt at Henrik står for den fortsatte videreudvikling af samarbejde med 

KAS. 

 

 


