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5. Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19. april 2007 kl. 17.00-21.00 
Mødereferat fra bestyrelsesmøde fredag den 19. april 2007 
Hos Lars, Egegårdsvej 30, 2800 Lyngby 
 
Deltagere: Jesper, Thomas, Kim, Søren, Anders og Lars 
Afbud: Ingen afbud 
 
Referent: Lars 
 
Dagsorden 

1) Besigtigelse af Tårbæk havn og landfaciliteter. De fysiske forhold blev besigtiget. Bestyrelse 
mødte repræsentanter fra Taarbæk Sejlklub. Lars undersøger muligheden for sponsoreret leje af 
en container samt link til leje af borde, stole etc. Anders undersøger leje af et stort telt.   

2) DM 2007 Aftaler med Tårbæk og den videre planlægning (Anders og Lars). 
Plan for gennemførelse af DM2007 blev gennemgået. 1. udkast til DM indbydelse forventes 
klar inden for de næste 2 uger (Lars og Christian). Thomas har tilbudt Taarbæk Sejlklub hjælp 
til at lave en web-side med tilmelding til DM2007. 

3) DM 2007 - baner, sejladsbestemmelser, kontrol, kran, trøjer. Jesper fremsender udkast til 
sejladsbestemmelser til Taarbæk Sejlklub (Christian). Mulighed for anvendelse af havnens kran 
undersøges. Søren bestiller poloshirts til DM 2007. Anders undersøger vimpler og giver Søren 
besked. 

4) referat fra sidste møde (Thomas) 
5) generalforsamlings referat 2006  (Lars) 
6) DM 2008; status. Svendborg 2008 (Jesper), ok! Søren undersøger muligheden for afholdelse af 

DM 2009 i Juelsminde. 
7) Forslag til vedtægter: tvungen skift til fok ved mere end 9 sek/m af Flemming Djer-

næs.(jesper)  
Gennemgang af forslag. 

8) Forslag til vedtægter: maximal vindstyrke af Flemming Djernæs (jesper). 
Gennemgang af forlag. 

9) Forslag til vedtægter: Navneskift til ”Spækhuggerklubben” (Jesper) 
Ingen bemærkninger 

10) Forslag til vedtægter: sikkerhedsudstyr (jesper) 
Forslag om at slanke sikkerhedslisten til minimum, dog således at DS kan anbefale forslaget. 

11) Generalforsamling 2007, indkaldelse, hvem er på valg, dirigent (Jesper) 
Indkaldelse senest 4 uger før DM. Kim er på valg og ønsker ikke genvalg. Dean (DEN 249) og 
Sune (DEN 130) blev forslået andre emner er naturligvis velkomne. Jens Lillegaard (DEN 133) 
opfordres til at være dirigent.  

12) Spækhuggernyt (Lars).  
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Mangler stadigvæk en redaktør. Emner til jobbet efterlyses endnu engang. Lars vil gerne stå for 
det praktiske, hvis der kan findes en med lyst til redaktørjobbet. En design studerende har for-
slået at kikke på bladets layout. Lars kontakter ham. 

13) Hjemmesiden (Thomas) 
Intet nyt. 

14) Butikken; status (Kim) 
Butikken overflyttes fra Kim til Søren. 

15) Eventuelt 
Det blev aftalt at Thomas vedligeholder medlemslisten på baggrund af de seneste års kontigent-
indbetalinger. Lars opkræver kontingent, mens Thomas vedligeholder medlemsdatabasen. 
Eventuelle ekstraordinære rykkere eller advarsler om sletning af medlemskab kan ske via e-mail 
med Thomas’ hjælp.  

 
16) Næste møde 9/8 i Tårbæk før generalforsamlingen 
 

 


