
15. november 2007 

 

 

                               Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Spækhuggerklub 

8. november 2007 
 

 

Deltagere:  Lars, Søren, Henrik, Rasmus og Jesper 

 

Indbudt:  Hans Erik Ortving og Klaus Næraa ad punkt 1. 

Afbud:  Thomas 

Referent:  Henrik 

 

Dagsorden 

 

Pkt. 1 - 40 års jubilæum i 2009 

 

Der var enighed om, at 40 års jubilæet var i 2009. Brain stormen koncentrerede sig om 4 temaer 

 

a) Historiske nedslag 

- Sjælland Rundt 1979 gengivet i SEJL & MOTOR 

- Charlottenborg udstilling i begyndelsen af 70’erne, hvor Spækhuggeren var 

udstillet pga. sit design 

- Sjælland Rundt Film 1981. Produceret af SAGA-kortfilm. Findes i en 

version på 1 time og på ½ time. Produceret i 16 mm og der findes 12 timers 

råfilm. Produceret af Vibeke Windeløv, med musik af Fuzzy og tale ved 

Michael Bondesen. 

b) Tekniske forbedringer m.v. Peter Bruun, Per Bruun og Ib Schneider kontaktes ad 

arkivmateriale. 

Ansvarlig: Henrik 

c) Gennemgang af kendisser inden for klassen 

d) Arrangementer ud over Spækhuggerkredsen: 

- temaaften i DR2 

- ID-pris for holdbart design 

- udstilling 

e) Jubilæumssejladser 

- Efterårssejlads for årets Danmarksmestre (i samarbejde med Dansk 

Sejlunion eller KDY?) 

- Særarrangement i tilknytning til årets Danmarksmesterskab 

 

Det blev aftalt, at vi arbejder videre med alle temaer på næste bestyrelsesmøde, 

herunder henvendelsen til Dansk Sejlunion og til andre bådtyper om, hvordan 

de har fejret jubilæer. 

Ansvarlig: alle 

 

Pkt. 2  - Referat fra sidste møde 17. september 2007  

og 3       og fra Generalforsamlingen. 

              Godkendt 

 

 

 



 

Pkt 4 -  DM 2008 

 

Fredericia sejlklub har trukket deres tilsagn tilbage. Der arbejdes nu i følgende tempi: 

 

a) Havnsø 

Nyborg 

Kalundborg 

på vores præmisser, dvs. torsdag-fredag-lørdag 

 

b) Sammen med 

806 

L23 

Albin Express  

på fælles præmisser 

 

c) Fåborg 

Middelfart 

Vejle 

Korsør  

Skælskør 

på deres præmisser 

 

Søren arbejder med sagen, og der gøres status primo december 

 

Pkt. 5 – Nyt om udviklingsprojekt 

 

Der tages kontakt til KAS’s skoleafdeling som bruger Spækhugger. Ideen er gennem gensidig 

inspiration at etablere rammerne for et ”skolebådsprojekt” i andre klubber med bistand fra ekstern 

sponsor 

 

Ansvarlig: (Rasmus, Lars og Henrik) 

 

Pkt. 6 – Spækhuggernyt 

 

Der arbejdes videre med ideen om et præsentabelt halvårligt Spækhuggernyt sammen med en 

ekstern producent og redaktør. 

 

Ansvarlig: Lars 

 

Pkt. 7 – Pokal serien 

 

Halvmodel fundet 

Jesper er kontaktmand 

 

Pkt. 8 – Samarbejde med Grindeklubben 

Jesper arbejder videre med henvendelsen fra Grindeklubben med fokus på tursejlerne. 

 

Pkt. 9 – Eventuelt 

Intet 


