
  

Spækhugger klubben
Beretning for 2017-2018
Foreningen 
havde i 2017-18 168 betalende medlemmer. Vi er tilbage på 2015-16 niveau.
Kassebeholdning er ultimo april 2018 på 213.000
Vi har yderligere 8 master på lager til en forventet salgspris på 40.000.

Bestyrelsen
har været Lars, Martin, Henrik, Per, Sune og Jesper. Eva har været suppleant.
Vi har haft 2 bestyrelses møder.
Opgave fordelingen har været Jesper formand, Lars kasserer, Martin og Sune DM, Per master og DEN 1, 
Henrik tursejlere og jubilæum.  

DM 2017
afholdt Sejlklubben Lynetten. Vi var 25 Spækhuggere. 
Et fint stævne, hvor Jørgen og Jacob Boisens-Møller var tilbage efter 30 år og vandt igen.

Pokal serierne i 2017
i Øresund med 16 deltagere og Århus Bugten med 13.
I 2018 var 9 Spækhuggere med Sjælland Rundt og 11 i Aarhus2star.

Træning
Vi har søgt DS om tilskud til træningssamlinger og fået bevilliget 10.000 hertil.
På den baggrund afholdt vi en træningssamling i Aarhus og en i Svanemøllen i maj.

DEN 1
blev færdig i foråret 2018.
Ca 50 har deltaget i arbejde  over 3 år.
Den 19. Maj var der søsætning og festivitas i Aarhus Sejlklub
Finansieringen er på plads. En indsamling via DS gav knap 15.000, vi har fået 100.000 fra Ragnhild Bruuns fond og ca. 
100.000 i materiale sponsorer. 
Aftalen er, at hun kan blive en del af den sejlende flåde i hos Danmarks museum for Lystsejlads i Svendborg.
Vi tøver lidt med at sejle hende til Svendborg, fordi museets  fremtid ikke er afklaret efter sommeren 2019.

Master
Der er pr 1. maj solgt 14 rør og vi har 8 igen. Prisen er forsat 5.000 kr.

Budgettet for 2018-19
En del af formuen 253.000 vil være placeret i masterør indtil de er solgt.
Der er en vedligeholdelses forpligtigelse af DEN 1 indtil videre.
Initiativer til 50 år jubilæet forventes at trække på formuen.

DM  2019 og 2020
2019 i Aarhus sammen med Albin Express i uge 34.
2020 på Øresund.

50 års jubilæum i 2020
Her er der flere ideer i støbeskeen;
• En fremadrettet bog om Spækhuggerens muligheder
• Et Spækhugger sommertræf udover DM

Jesper Andersen 
Formand
Generalforsamlingen i Kvindelig Sejlklub 24. August 2018

 


