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Mødereferat fra bestyrelsesmøde mandag den 27. februar 2006 kl. 17.00-21.00 

Hos Lars, Egegårdsvej 30, 2800 Lyngby 

 

Deltagere: Jesper, Thomas, Kim, Søren, Anders og Lars 

Afbud: Ingen afbud  

 

Referent: Lars 

 

Dagsorden 

1. DM 2006 Aftaler med Kragenæs og videre planlægning (Søren og Kim) 

Gennemgang af resultatet af planlægningsmøde med Kragenæs Sejlklub den 28. januar herunder første 

udkast til indbydelse, program etc. for DM 2006. Samarbejdet med Kragenæs Sejlklub fungerer godt. 

Følgende punkter blev drøftet i relation til DM 2006: 

a) Klubmåler. Vi mangler en klubmåler. Er der nogen forslag til kandidater? 

b) Der er mange indviklede regler for især nye DM-deltagere. F.eks. skal der være sejlnummer i 

alle sejl herunder spiler og sejlnumre skal passe med tilmeldingen. Enighed om at så vidt muligt 

skal alle sejlere informeres om de gældende regler inden DM således at alle er velforberedte. 

c) Spækhuggerklubbens hvidbog for DM trænger til en kraftig revision således at de som mini-

mum er i overensstemmelse med DS’s servitutter for DM. 

d) Sponsorer. Det forventes at arrangørerne får fat i lokale sponsorer, som f.eks. Masnedø bådud-

styr. Enighed om at Claus V, John Mast og Tempobåde bør høres for et sponsorat. Lars kon-

takter disse potentielle sponsorer. Er der nogen som vel kontakte sejlmagerne????? 

e) T-shirt. Enighed om at DM er en glimrende lejlighed til at synliggøre spækhuggerklassen, f.eks. 

ved at alle får udleveret ens T-shirt med logo+ DM 2006 Kragenæs. En diskret reklame kan 

komme på tale fra en gavmild sponsor. 

f) En konklusion på en diskussion om banelængder og antal sejladser blev udskudt til næste møde. 

 

2. DM 2007-2008; hvem er ansøgt og hvad er status. (Søren) 

Søren er tovholder. John Svendsen fra Helsingør Sejlklub er kontaktet for et DM i 2007. Kerteminde er 

blevet kontaktet for DM 2008, men Spækhuggerklubben har ikke modtaget respons for henvendelsen. 

 

3. Genua mylar dugvægt. 

Sagen om dugvægt på Genua har fyldt meget af formandens tid. Bestyrelsen er løbende blevet oriente-

ret og inddraget via e -mails.  

Enighed om at resultatet af DS behandling af sagen hurtigst muligt offentliggøres på hjemmesiden. 

Samtidig enighed om at bestyrelsen ikke kan foretage sig yderligere i denne sag. 

 

4. Klasseregler for Mark II (Jesper) 

Klassereglerne er ved at være på plads, mangler kan nogle små justeringer.  

 

5. Spækhuggernyt (Lars) 
Orientering af Spækhuggernyt p.t. er uden redaktør. Der vil blive søgt efter en ny redaktør. Men inden 

da er det vigtigt med en diskussion om bladets fremtid, herunder frekvens, form og indhold. Generelt 

opbakning fra bestyrelsen for at bevare bladet, men enighed om at lave en kraftigere sondring mellem 
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internet-egnet stof og bladstof. Bladet er godt media til formidling af historier. Hjemmesiden er god til 

diskussion, nyhedsformidling, faktaformidling etc.  

En reduktion af antal numre fra 4 til 3 er tidligere godkendt. På sigt kan en yderligere reduktion til kun 

2 årlige blade blive aktuel. Hvis man ikke kan finde en redaktør som er skrap til opsætning af bladet i 

f.eks. Adobe IN-design kan det blive nødvendigt at betale et trykkeri for opsætningen. 

En idé om udpegning af en pressekoordinater for Spækhuggerklubben med ansvaret for at profilere 

spækhuggeren i eksterne medier i relation til relevante begivenheder f.eks. Fyn Cup, DM, Sjælland 

Rundt, Århus Festuge og Jameson Cup blev drøftet, dog uden konkret resultat. Dog enighed om at der 

ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem en pressekoordinater og redaktøren for Spækhuggernyt. 

 

6. Hjemmeside: Spækhuggernyt, referater og andre tiltag (Thomas) 

Hjemmesiden blev kort drøftet. Thomas tager initativ til at få gasterne fra Øresund med i den nye mail-

liste, som også omfatter gaster. Således at Øresunds maillisten kan nedlægges og erstattes af en ny og 

opdateret liste. 

 

7.  DS klassebåds udviklingsprojekt (Thomas) 

 

 Thomas har deltaget i de 2 fællesmøder der er afholdt i DS regi. Der er  

nedsat en arbejds gruppe der vil komme med nye initiativer. Mere på DS  

hjemme side. 

 

8. DS generalforsamling (Jesper) 

 

DASP (Jesper) deltager uden stemmeret. 

 

9. Butikken; status (Kim) 

 

Ikke det store salg.  

Vimpler: laves ikke aktuelt ? 

Sweat shirts. Kim undersøger mulighederne for at producere nogle flere i XL? 

 

10. Eventuelt 
 


