
 

   

  

Spækhugger Klubben  

 
 
Beretning for 2015-2016 
 

Foreningen  
havde i 2015-16  167 betalende medlemmer. Det er 4 færre end forrige år. 
Kassebeholdning er ultimo april 93.000. 

 

Bestyrelsen 
Har været Lars Møller (210), Martin Bach (123), Henrik Nepper-Christensen (98), Per Risvang (21), Sune Wohlert (155) og Jesper Andersen 

(109). Vi har haft 2 bestyrelses møder siden sidste generalforsamling og en del telefon og mail kommunikation. 
Opgave fordelingen har været Jesper formand, Lars kasserer, Martin medlems registrering, Sune ny hjemmeside, Per master og DEN 1 og Hen-

rik også DEN 1.  

Årets DM har Sune, Lars og Martin været involveret i.  
Som hang-around har Thomas Sennels forsat været hjemmeside bestyrer. 

 

DM 2015 

Var i Aarhus sammen med Albin Express. 19 Spækhuggere til start – 8 fra Aarhus, 1 fra Faaborg, Lynæs og Helsingør og 8 fra Svanemøllen. 

 

DM 2017 og frem 

Ind til videre har vi besluttet at satse på Øresund og Aarhus for at få flest deltagere. Fordelingen skal være ca 2-3:1 

I 2017 bliver det i Lynetten og i 2018 bliver det sikkert også i Øresund, da Aarhus er optaget af Worlds 2018.  

 

Pokal serierne i 2015 

lever i Øresund med 12 deltagere og Århus Bugten med 9. 

Aften sejladserne i Svanemøllen har i foråret 2016 haft 27 forskellige både til start. 
I Aarhus er der tilsvarende 9. 

Der var 6 Spækhuggere med Sjælland Rundt og DEN 210 blev overalt vinder på DH. 

På de 2 Fyn Rundt var der 2+2 Spækhugger. 

 

Hjemmesiden  
Er på vej til at komme på en ny platform og i et nyt design. 

Vi måtte forlade en hjemmeside-mager i december 2015, fordi det kun var blevet til nogle pæne billeder. 

Vores hjemmeside er karakteriseret af en relativ kompliceret programmering for at håndtere flere databaser og et højt selvbetjenings niveau. 

Det vil vi overordnet gerne bevare. 
Nu er der faktisk programmeret en del på platformen og designet er på vej. 

Vi skal finde en balance mellem hvor langt den nye hjemme side er i forhold til den eksisterende hjemmesides funktioner, når vi bestemmer da-

toen for skiftet. 

 

Sejlerskoler og Spækhugger. 

Vi har stadig kontakt til sejlerskolerne i Svanemøllen. En planlagt træningsdag i juni måtte vi desværre aflyse da alle Spækhuggerne selv skulle 
på kapsejladsbanerne. 

Men vi vil gerne lave noget igen i efteråret 16 eller foråret 17. 

Fredericia Sejlklub har i 2016 købt 3 Spækhuggere som deres fremtidige sejlerskolebåde. 
 

Master 

Vi fik i oktober leveret 25 masterør til Aarhus. De 13 var aftalt solgt og heraf 9 til Øresund. Vi foranstaltede en fragt med en J145 i november. 
Det kostede Spækhugger klubben en del gløg. 

Der er nu solgt 14 og reserveret 2. 

Udsalgsprisen er 5.000 kr. leveret i Aarhus. 
Når alle master er solgt er presse-værktøjet betalt og klubben har 30.000 kr. i overskud. 

 

DEN 1 

Har været 2. tur i byggehal i januar 16. 

Der er slebet færdig, dæksbjælker er lamineret og i sat, cockpit er monteret, køl er epoxybehandlet og ny rorfinne monteret. 

Planen er at 2 uger i efteråret og 2 uger i januar 17 kan gøre skroget færdig. 
Derfra vil vi gerne have den med på bådudstillingen i Fredericia i marts og levere den sejlende til Danmarks Museum for Lystsejlads i Svend-

borg i foråret  
Finansieringen er ikke på plads. Budgettet er forsat 150.000 kr.  

Vi har brugt 33.000 

En indsamling på DS indsamlings platform har givet 14.250 kr.  
Vi har tilsagn om en del materiale sponsorater, som nok er 50.000 kr. værd. 

Vi skal have søgt nogle flere fonde og private bidrag er forsat med fuldt skattefradrag. 

 

Budgettet for 2016-17  

Her er 21.000 af formuen placeret i masterør indtil de er solgt. 

DEN 1 kan komme til at påføre Spækhugger klubben nogle udgifter. 
 

Jesper Andersen  

Formand 
Generalforsamlingen  

Aarhus 18/8 2016 



 

   

  

 


