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Lyngby den 8. oktober 2008 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. oktober 2008 
Hos Lars, Egegårdsvej 30, 2800 Lyngby 

 

Deltagere: Jesper (DEN 109), Martin (DEN 123), Kaj (DEN 229), Rasmus (DEN 238) og Lars (DEN 

133) 

Afbud: Ingen afbud 

 

Referent: Lars 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen blev konstitueret med formand, Jesper, kasserer Lars, butik Kaj. 

 

2. Foreningens Økonomi 

Kort gennemgang af regnskabet, som blev fremlagt og godkendt på generalforsamlingen i august. 

Regnskabet skal på hjemmesiden sammen med referat fra generalforsamlingen (Lars). 

 

3. Evaluering af DM i Fåborg  

Tillykke til Danmarksmesterne: 

Guldmedaljer til DEN 109 med Jesper Andersen, Per Risvang og Søren Andersen 

Sølvmedaljer til DEN 410 med Thomas Gentsch, Erik Medelby Andersen, Kim Haugaard 

Bronzemedaljer til DEN 229 med Kaj Thomsen, Lars Nielsen, Mogens Madsen 

 

Fåborg Sejlklub gennemførte et fantastisk godt stævne. Vi var desuden heldige med at de 3 sejldage 

bød på alle vindstyrker, hvilket gav alle en chance for at sejle i favoritvindstyrke. Landarrangementet 

foregik i fællesskab med Scancap 99, hvilket var en positiv oplevelse. Begge klasser var ramt at mangel 

på tilmeldinger (15 deltagende både i hver klasse), hvilket er klart i underkanten i forhold til de mange 

frivillige kræfter og økonomi, som der skal til for arrangørklubben. Sejlerne oplevede pga. at der var to 

deltagende klasser en høj kvalitet og liv på kajen. 

 

Som noget nyt var der planlagt 10 sejladser med estimeret sejltid på 75 minuter (3 gange op og ned). 

Enighed om at det var en succes med 10 sejladser. 

 

Den største skuffelse ved årets DM var de få tilmeldte både på trods af et meget stort arbejde fra besty-

relsen under ledelse af Jesper i ugerne op til DM for at få flere tilmeldinger. Bestyrelsen har tidligere 

diskuteret årsagen til den manglende tilmelding. Mulige årsager kan bl.a. være: 

- mange etablerede faste deltagere har solgt båd i 2007/8 og nye ejere endnu ikke klar til at delta-

ge i DM 

- datoen for afholdelse af DM 14-16. august ligger for sent i forhold til skolestart 

- lille tilslutning fra lokale sejlere (dvs. sydfynske klubber) 
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4. Pokalsejladserne 

Øresund har haft 16 tilmeldte både til sejladserne, men desværre blev den første sejlads Ladies Cup af-

lyst pga. mangel på vind og årets sidste sejlads Mumm blev kun gennemført af 2 spækhuggere (15 til-

meldte). Vi forventer samme eller større tilslutning til sejladserne i Øresundspokalen til næste år.  

Århus pokalen har desværre ikke haft tilslutning i år. 

Sydfyn har været aktiv, men desværre med lidt for få tilmeldte.  

Det blev aftalt at bestyrelsen skal forsøge at indsamle halvmodellerne (vandrepokaler) fra de kredse, 

som ikke er aktive dvs. Sønderjylland, Århus og Storstrøm (Kaj og Jesper). 

 

5.  DM 2009 

Enighed om det er nødvendigt at flytte DM 2009 til Øresund for at sikre at vi ikke kommer i en kritisk 

situation ligesom i 2008. Det er et krav for at DM for spækhugger kan beholde DIF anerkendelse at der 

deltager minimum 15 både.  

Klubben har et tilbud for Sletten Sejlklub. Det forventes, at der bliver indgået en endelig aftale inden 

for kort tid. Forslag til datoer 7-8. august 2009 (fre-lør) + reservedag søndag den 9. august. De fleste i 

bestyrelsen foretrækker 3 sejldage, men der er enighed om at prøve et DM på 2 dage til glæde for den 

arrangerende klub og kan måske samtidig tiltrække nogle flere deltagere idet DM koster en fri-

dag/feriedag mindre.  

Forslag om 8 sejladser med 2 op/ned. 

Martin blev udpeget som kontaktperson/repræsentant for Spækhuggerklubben i relation til Sletten Sejl-

klub (Jørgen Olsen). Rasmus og Lars lovede at være med på sidelinien. 

Når DM 2009 er officielt aftalt med Sletten Sejlklub skal der igangsættes en massiv informationskam-

pagne over for medlemmerne E-mail, hjemmeside og måske endda et brev ud til alle medlemmer. 

 

 

6. Hvad kan klubben/bestyrelsen gøre noget for at få flere både på vandet til DM o.a. kapsejlad-

ser? 
Problemstillingen blev diskuteret. Enighed om at projektet vedrørende et samarbejde med KAS skal 

genoptages, se punkt 10. Andre tiltag kan drøftes på næste møde. 

 

7. Jubilæum 2010 
Henrik informerede kort om planerne. Henrik fik 100% opbakning fra bestyrelsen til at arbejde videre 

med projektet i samarbejde med Ib og Hans Erik. 

Per Risvang undersøger muligheden for ID-prisen for holdbart design. 

 

8. DM 2010 
Sejlklubben Sundet i Svanemøllen. Peder Skogstad er indgangen til klubben. Christina fra kapsejlads-

udvalget i Sundet har bekræftet at Sundet vil være arr i 2010. Der mangler at blive fastlagt en dato. 

Henrik laver en aftale med Sundet om en dato, som er tilpasset skolernes ferie.  

 

9. Sejlerskole, samarbejde 
Henrik og Rasmus informerede kort om projektet og status. Det har desværre ikke været muligt at få en 

system (hjemmeside) op at stå således at ejere af spækhuggere og elever på KAS sejlerskole kan finde 
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hinanden. Grundlaget er skabt. Henrik og Lars vil gøre et nyt forsøg på at få et system op at stå inden 

sæsonstart 2009. 

 

10. Spækhuggernyt 
Punktet udsættes til næste møde 

 

11. Hjemmeside 
Enighed om at vi har en fantastisk hjemmeside. Vi er klar over, at vi på et tidspunkt ikke længere kan 

trække på Thomas. Det vil ikke være praktisk muligt at få en ny webmaster til administrere den eksiste-

rende hjemmeside. 

 

Næste bestyrelsesmøder blev aftalt: 

 

5. januar 2009, hos Henrik - Charlottenlund 

21. april 2009, hos Kaj - Fåborg 

 


