
Spækhugger Klubben
  
Bestyrelsesmøde søndag den 1. november kl. 13 – 19
Hos Lars Møller Nielsen

Deltagere: Henrik Nepper-Christensen, Lars Møller Nielsen, Martin Bach, Per Risvang, Søren Due, 
Jesper Andersen
Afbud:  Jakob Friis (med på Skype
Referent: Lars

1) Bestyrelsen konstitueres: Bestyrelsen blev konstitueret med Jesper Andersen som formand og 
Lars Møller Nielsen som kasserer.

2) DM 2020 evaluering. Enighed om at Spækhuggerklubben var heldige med at det lykkes at 
gennemføre. Hellerup Sejlklub lavede et fantastisk DM på trods af udfordringerne med Corona-
restriktioner. Deltagerne følte sig velkomne i klubben. Christian, Lasse og Theis ønskes tillykke 
med guldmedaljerne. 

3) 50 års Jubilæum 2020 evaluering. En del planlagte aktiviteter blev påvirket af Corona-restrik-
tioner og usikkerhed omkring hvad der på et givet tidspunkt ville kunne gennemføres. 

• Spækhuggertræf på Agersø blev en stor succes med godt 50 deltagere og ca. 10 både 
var lå i havnen. Alle var glade og tursejlere, som normalt ikke deltager i Spækhugger-
klubbens arrangementer havde tilmeldt sig og var glade for muligheden for at være 
sammen med andre spækhuggersejlere. Der blev udvekslet tips og tricks til indretning 
af spækhuggeren til tursejlads.

• Klistermærker, bannere og plakater. Bannere og plakater kom i løbet af året op i en del 
havne og gjorde reklame for spækhuggeren. Særligt banner med DM-mestrerene igen-
nem de sidste 50 år gav anledning til samtale (Hellerup Sejlklub).

• Designprisen – Spækhuggerklubben har indsendt – Spækhuggeren til Danish design 
award 2020 i kategorien Icon Award. Der blev udarbejdet poster og video. Novo Nor-
disk vandt prisen med design af ”Insulinpenne”. Henrik kontakter Design centret for at 
høre hvilken vurdering Spækhuggeren fik af award-komiteen.

• Bogprojekt. Der blev ikke udgivet nogen bog i 2020. Men der arbejdes på at den kan 
udgives en af de kommende år.

4) DM 2021, uge 33: Der foreligger henvendelse fra KAS og KDY.  Vi vælger KAS. Her har man 
en mange årig relation til Spækhugger klassen og man har yderliger opbygget en kapsejlads 
skole som relaterer til Spækhuggeren. Dt vil være sidste chance for at afvikle større stævner i 
Svanemøllen inden tunnelbyggeriet lukket havnen i 5-6 år. Jesper kontakter KAS.

5) Økonomi: Klubben har en kontant beholdning d.d. på 236.000 kr.

6) Medlems status og mulige initiativer. NETS fejlagtige nedlæggelse af klubbens PBS og dermed 
alle medlemmers tilmelding til PBS har besværliggjort kontingentopkrævningen i 2020. På et 
normalt år har klubben ca. 175 betalende medlemmer. I år har kun 127 medlemmer betalt
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• Betalt 2020, d.d. 127

• Nye medlemmer som ikke har modtaget opkrævning     8

• Udenlandske medlemmer, som ikke har modtaget opkrævning ca.   10

• I alt 145 betalende

• Normalt 175 betalende

• Spækhuggerklubben er derved mistet ca.   30 betalinger

Det er aftalt at lave en kampagne for at få spækhugger ejere til at melde sig ind i klubben 
og således at betalinger igen komme på tidligere års niveau og måske op på 200 betalende 
medlemmer. Lars udsender opkrævninger til udenlandske medlemmer, nye medlemmer og 
rykker til ikke betalende medlemmer. Jesper overvejer om vi i medlemsdatabasen kan 
skelne mellem udmeldte medlemmer (ikke aktive) og medlemmer, som ikke aktivt har meldt 
sig ud, men ikke betaler. Søren vil forsøge med en fysisk kampagne for hverve nye med-
lemmer ved at besøge havnene i Øresund og afleverer en flyer. Henrik laver et udkast til 
tekst til en sådan kampagne, som også kan anvendes til e-mail udsendelse til bådejere, 
som ikke er medlem af foreningen. Lars udsender e-mail ved hjælp af medlemsdatabase 
kombineret med fartøjsregistret.

7) Master, status Per: Spækhuggerklubben har bestilt og fået leveret en ny sending master, se 
billede på hjemmesiden. Masterne er nu klar til levering til klubbens medlemmer.

8) DEN 1, status, plan og økonomi: Der er blevet anvendt meget få gange i 2020, delvis pga Cor-
ona. Den mangler en Kaskoforsikring. Søren kikker på bådens fysiske tilstand og undersøger 
muligheder hos klubberne i Svanemøllen for 2021. Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

9) 2021, bådudstilling: Der forventes ingen 2021 udstilling pga Corona.

10) 2021, Træning: Der er stor opbakning fra sejlerne i både Århus og Øresund til træningsarran-
gementerne. Desværre kunne de ikke gennemføres i Øresund pga Corona. Bestyrelsen søger 
om penge hos DS for 2021.

11) 2021, Træf: Punktet behandles på næste møde, men enighed om at det først bliver i 2022, 
dvs. ikke 2021.

12) Hjemmeside. Enighed om at der tale om en hjemmeside med vægt på videns opsamling. Dag-
lig kommunikation mellem medlemmer sker via Facebook grupperne i henholdsvis Øresund og 
Århus.

13) Præcisering i klasseregler vedr. længde på mast med og uden fod. Tegning side 31. Søren la-
ver en problembeskrivelse, som kan fremsendes til DS således at en evt. præcisering/tolkning 
kan tilføjes klassebestemmelserne.

14) Eventuelt:
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• Fok. Brug af Fok ved alle vindstyrker. Enighed om at opfordre til at gennemføre forsøg i 
Århus og Svanemøllen. Vi skal være opmærksomme på at sejladsbestemmelserne i 
givet fald skal ændres. Jens Lillegaard står for bestemmelser gældende i Svanemøllen. 
Målet er at for en evaluering af sejlernes oplevelse af sejladser, hvor det ikke er tilladt 
med genua. Bliver sejladserne sjovere pga flere vendinger, nemmere udsyn og nem-
mere gaste arbejde? Målet kunne være at gøre det billigere at sejle på topplan i spæk-
huggerklasse, hvis det til banesejladser kun var tilladt med fok og ikke genua. Lars 
spørg Sophus fra OneSails hvilken udfordringer han ser, hvis fremtidens design af fok 
skal tage hensyn til sejlads i let vejr. Er der nogle mål eller lignende i klassebestemmel-
serne, som er uklare eller uhensigtsmæssige vedrørende design af fok?

• Et medlem har spurgt om det vil være en god idé at lave begrænsninger i klassebe-
stemmelserne for trimning af forsejl. Det syntes bestyrelsen ikke er en god idé. 

• Mange nye medlemmer efterspørger en trøje eller lignende merchandise med spæk-
huggerklubbens navn. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
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