
  

Spækhugger klubben
Beretning for 2019-2020
Foreningen 
havde i 2019-20 176 betalende medlemmer. 
Kassebeholdning er ultimo april 2020 på 250.000
Vi har 1 mast på lager til en salgspris på 5.000.

Bestyrelsen
i snart mange år har været Lars (210), Martin (123), Henrik (98), Per (109), Sune (155) og Jesper (109) 
Jakob (152) har været suppleant og Søren Due (135) er med på sidelinjen
Vi har haft 2 bestyrelses møder.
Opgave fordelingen i 2020 har været Jesper formand, Lars kasserer, DM Jesper og Martin, master og DEN 1 Per, 
Henrik sammen med Søren jubilæumstræf på Agersø.  

DM 2019
Blev afholdt af Aarhus Sejlklub i det nye Sejlsportscenter. Vi var afviklede det sammen med Albin Express; 20 Spækhug-
gere og 19 Express´er 
Et fint stævne, hvor DEN 109 (Jesper, Per og Søren) vandt foran DEN 63 (Finn, Jesper og Rene) og vinderen fra 2018 
DEN 135 (Peder, Bjarne og Søren) på 3. pladsen

Pokal serierne i 2019
i Øresund havde 21 deltagere og Aarhus Bugten 18.

Træning
Har været planlagt i Øresund og Aarhus med tilskud fra Dansk Sejlunion, men corona epidemien betød af vi måtte aflyse 
igen.

50 års jubilæum i 2020
- Vi har holdt et Spækhugger træf på Agersø 10-12 juli.
Vi blev 55 sejlere - både kendte ansigter fra DM og nye som bruger deres Spækhugger på ture.
En del af de nye bådhavere i klassen var også med. Så gennemsnits alderen var vel omkring de 30-35 år.
En rigtig fin weekend.
- Vi har foreslået Spækhuggeren til Icon ID-prisen 2020. Spækhuggeren kom med i finalen, men blev slået af Novo-in-
sulinpen og Margrethe-skålen.
- Der er en længere artikel om Spækhuggeren og DEN 1 i Baadmagasinets august nummer.

En plan med reception i forbindelse med DM er aflyst.
Til gengæld kunne Bådudstillingen i Fredericia i februar/marts 2021 være en plantform for et arrangement.

DEN 1
Er i 2020 kommet til Kalkbrænderihavnen og er lånt ud til Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København som skolebåd.
Den er også med til DM på en DS dispensation.

Master
Der er pr 1. august solgt 21 rør og vi har 1 igen. 
Det er planen at få lavet 25 mere. Vi kan forsat sælge et rør for 5.000 kr.
Lageret er i Aarhus.

Budgettet for 2020-21
En del af formuen på 250.000 er brugt på jubilæums arrangementer og yderligere vil en del blive placeret i masterør indtil 
de er solgt.
Der er en vedligeholdelses-forpligtigelse af DEN 1 indtil videre.

DM  2021
Er ikke aftalt endnu, men planen er Øresund i uge 33-34

Jesper Andersen 
Formand
Generalforsamlingen i Hellerup Sejlklub 21. august 2020
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