
Spækhugger Klubben
  
Bestyrelsesmøde onsdag den 2. februar 2022 kl. 16 – 20

Hos Henrik Nepper-Christensen, Parkvænget 31, 2920 Charlottenlund - Mobil: 21455859 


Deltagere: Henrik Nepper-Christensen, Lars Møller Nielsen, Martin Bach, Per Risvang, Jesper Andersen - på 
Teams; Søren Due og Jakob Friis

Afbud:  


Referat, bestyrelsesmøde 2. februar 2022


DM Århus


Sejldage fredag, lørdag og søndag. Indbydelsen kommer ud i løbet af marts.


Stævneleder, Jens Erik Hansen


Baneleder, Jørgen Thulstrup


Træning 2022 

Århus 14-15. maj


Øresund 27. maj


Jubilæumsbog


DM 2020 i Hellerup (Per Heegaard) – receptionen foran Jollehallen (Alle sender billeder) 


Tursejlertraf, Agersø (?, Poul Friis)


Billeder, se bl.a. Peter Brøgger - https://www.sailingphotoaarhus.dk/


Renovering af D1 (Per og Jesper)


Træning i DS støttet, Sailing Skills (Lars)


Der bliver renoveret både, Jacob/Poul samt Mia, (Jacob og Mia kommer med et input)


Årets gang i Spækhuggerklubben (årshjul) – (Jesper)


Resultater fra 2010 – 2022 (DM, Sjælland Rundt, Fyn Rundt) (Jesper A.)


Interview med Jesper Andersen og Per Risvang (Henrik)


Generalforsamlinger eller andre begivenheder som har haft betydningen for klassen, (Jesper)


Hvilke kapsejladser er aktuelle for spækhuggerklassen (Vedbæk Cup, Sundet Rundt, ……..) (Lars)


Master herunder transport (billeder – fra levering). (Søren)


Trykning af bogen. Filo-forlag, som kan servicere foreningen med at få trykt bogen. Hvem kan hjælpe med lay-
out. (Per spørg Lisbet om hun har en kontakt til grafik).


Beskrivelse af Svanemøllen (aftenkapsejlads og skolebåde) og Århus. (Martin)


Materiale fra Design Award (2020), se hjemmesiden.


http://xn--spkhugger-h3a.dk/arkiv/50-%C3%A5rs-jubil%C3%A6um/
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http://xn--spkhugger-h3a.dk/arkiv/50-%25C3%25A5rs-jubil%25C3%25A6um/


Spækhugger Klubben
  
Hvor ligger spækhuggerne? – Danmarkskort. (Lars ud fra data i fartøjsregistret.)


Dato for præsentationen af bogen – generalforsamlingen 2022.


Deadline for næste input til bogen, senest 1. marts


Klassereglerne


Fjerne reglen om at der i forbindelse med reparationer skal måles (godkendes). Det vil følge den praksis som 
der hidtil været omkring ombyggede spækhuggere, som har fået tilsendt et klassebevis fra DS ved fremsendel-
se af nogle billeder af bogen.


Jesper sender et forslag ud til nye klasseregler. Dernæst får bestyrelsen 14 dages høringsfrist.


Jacob sender et forslag til ”ophold på fribordet”


Økonomi


Knap 140.000 kr indestående + masterrør til salg 100.000


Generalforsamling


19. august 2022 kl. 20.00 i Århus


På valg er: Lars, Per og Søren og som suppleant: Jacob


der alle modtager genvalg


Næste møde; ikke aftalt


Referent Lars
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