
Bestyrelsesmøde Horsens d. 9. januar 2006 

 

Tilstede : Anders, Søren, Lars, Jesper  

Referent: Thomas 

 

 

1) referat godkendt 

 

2) DM 2007 : God status fra Taarbæk omkring organiseringen af DM,  Mad og baneleder er på 

plads. Skolens parkeringsplads kan ikke anvendes, og vi mangler svar omkring anvendelse 

af skolens faciliteter til overnatning. 30 spækhuggere skulle der være plads til havnen. 

Christian og Ninne fra Taarbæk er tovholdere.  Torsdag d. 11. januar er der bestyrelsesmøde 

i Taarbæk, hvorefter Anders og Lars følger på selve på planlægningen. 

 

Turinitiativet: Vi forsøger at samle alle spækhuggere tur sejlere til træf om lørdagen. 

Efter endt sejlads på kap og tur banen, mødes alle til stævnemiddag lørdag aften.  

Anders er klar med et bannerudkast. Sammen med Søren ligger de sig i selen for et flot 

design, og efterfølgende produktion i evt. Kina eller vores trøjetrykkerinde fra sidste år. 

Søren sender en bestilling på trøjer til DM igen. ”Same procedure as last year”. 

 

 

 

3) DM 2008.  Tilbud fra Valdemarslot regatta. Sejladserne skal foregår i Lunkebugten og 

festlighederne på land sker inde i havnen i Svendborg. Jesper går videre med projektet.  

Spækhuggerene skal ligge samlet, adgang til fasciliteter, og krav om adgang til grejskur.                                                                                                    

4) Tvungen skift til Fok. Flemming Nielsen, DS har lavet et regeludkast. Men ellers ingen 

kommentater fra andre til projektet. Vi diskuterede hvorledes denne regel skulle praksiseres. 

Hvor mange lokale forhold og kapsejladsledere skal kunne indrette sige efter dette princip. 

Vi overvejer om forslaget i sin nuværende form er godt nok, til at blive besluttet eller om det 

skal modificeres med en tidsvarsling for skift, og hvorledes skal det implementeres under 

sejlads. Jesper skriver til Flemming 

5)  

DASP omdøbes til Spækhuggerklubben.   Jesper offenligtgører et forslag til 

vedtægtændring, om at dasp omdøbes til spækhuggerklubben. Dette skal ske fr at 

imødkomme bl.a. svenske spækhuggersejlere, som vi håber at vil integrere sig ymere i 

klubben. DS har ingen indsigelse mod dette. 

 

6) Stemmeret pr hoved eller båd. Vi har hørt DS om det vil være en god ide at skifte fra at at 

hvert medlem har stemmeret. Modsat  i dag, hvor man skal være bådejere, og der findes kun 

1 stemme pr. båd. DS synes ikke umiddelbart at det er en god ide. Vi diskuterede forskellige 

scenarier hvordan denne indflydelse vil kunne udmønte sig. Søren fra 130 kontaktes med 

svaret fra DS, for at høre hans fortsatte holdning til sagen. 

7) Spørgeskema undersøgelsen. Klubben underbygger især kapsejlere, men vores 

turaktiviteter er minimale for spækhugger sejlere. Antal besvarelser er fordelt cirka 74 

tursejlere-55 kapsejlere.   Thomas skriver en kommentar til svarprocenter etc, og lægger alle 

svarene ud på hjemmesiden. Vi udskriver en relancering af klubben til alle medlemmer så de 

ved hvad de får. (Ala den til nye medlemmer) 



8) Generalforsamling, indkaldelse og forslag .  Jesper, Thomas og Kim  er på valg. Kim 

ønsker ikke genvalg. Kandidater er diskuteret. Evt. en repræentant fra Sverige, eller en som 

kunne varetage tur-sejlernes interesse. 

9) Her  løb pc’en tør for strøm.. resten er noter fra mødet. 

10) Spækhuggernyt: vi mangle fortsat en drivende redaktør til at indsamle stof. Lars laver en 

blad plan, og initierer en kampagne for at finde hjælpe til bladet. 

11) Hjemmesiden. Videoprojektet fra i sommers  med ricky og Redmund mangler en del fin 

pudsning, men bliver lagt ud inden længe ( status: en del er lagt ude under menupunkt film) 

12)Bella 08, bådmesse. Det har været umuligt at komme på messe i frederecia, og eftersom 

ingen af de nye spækhuggere er tilgænglige for at bruge på en messe. Vælges det at droppe 

Bellacentret i 2008 

13)Butikken. Det er kun lidt salg i spækhugger butikken. 

14) Evt.  

 Vi vil forsøge at pille ved sikkerhedsudstyret, som det er beskrevet i klassereglerne. 

Jesper har lagt et forslag på bloggen, som medlemmer gerne må kommentere.  Ligeledes 

læggees alle forslag til generalforsamlingen ud på bloggen til fri debat.. inden vi mødes 

til sommer.  

 Vi mangler fortsat en løsning/svensk bankkonto, så vores svenske medlemmer får 

nemmere ved at betale. Anders har forsøgt via sin rådgiver uden held. Thomas vil 

forsøge at trække den igennem via forbindelser til danske bank i sverige. ( status pt: 

Thomas mangler materiale på sagen) 

 Der blievr problemer med de nye spækhuggere som sælges ud af landet. De bliver aldrig 

mål og får derved aldrig et gyldigt klassebevis.  

 

Næste møde . d.19.april kl 17 hos lars i Lyngby. 

 

 


