
 

   

  

Spækhugger Klubben  

 
 

Referat fra Generalforsamling i Spækhuggerklubben 2016 
 
Torsdag den 18. august 2016 kl 20 i Sejlklubben Sundet 
 
Registrering: 
Følgende både var repræsenteret 
13, 17, 21, 24, 27, 60, 98, 109, 113, 114, 118, 123, 143, 155, 170, 189, 210, 218, 250, 274, 298, 412 og 491 
I alt 23 både 
 
Valg af dirigent: 
   Jens Lillegaard blev valgt og han konstaterede at indkaldelsen var sket retmæssigt. 
 
  Formandens beretning: 
  *   foreningen har 167 danske og godt 50 udenlandske medlemmer 
  *   Vi har en kassebeholdning på ca. 93.000kr 
  *   Ved DM i 2015 deltog 19 både, 8 fra Aarhus, 8 fra Svanemøllen og 1 fra henholdsvis Faaborg , Lynæs og Helsingør. På den 
baggrund har bestyrelsen besluttet at 
  *   DM fremover placeres i Aarhus eller Øresund 
  *   2017 bliver i Lynetten  og 2018 nok også Øresund 
  *   Pokalserierne lever i Aarhus med 9 og i Svanemøllen med 12 både 
  *   Sjælland Rundt blev i år vundet af 210, også overalt 
  *   Hjemmesiden er under stadig forbedring 
  *   Vi søger stadig at bistå sejlklubber med viden og træning- Fredericia Sejlklub har netop anskaffet 3 både! 
  *   Klubben har investeret i 25 master, de 15 er solgt! 
  *   D 1 er i gang med at blive renoveret. Per Risvang er primus motor, 31 personer har bidraget, der er indsamlet ca. 15000kr, 
modtaget donationer for ca. 13000kr og der søges fonds og sponsorater til at færdiggøre båden i løbet af foråret 2016 som 
herefter kan overdrages til Sejlsportsmuseet i Svendborg. 
 
Beretningen blev godkendt med akklamation især rettet mod Aarhusfolkenes engagement. 
 
Fremlæggelse af årsregnskab: 
Lars gennemgik regnskabet der viste et driftsunderskud på ca. 20.000kr og en beholdning på 93.000 kr. 
Regnskabet blev godkendt 
 
Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 280 kr. 
Det blev vedtaget. 
 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant: 
Lars Møller Nielsen, Per Risvang , Sune Wohlert Smidt samt Simon Svejstrup, der alle var villige til genvalg, blev genvalgt med 
akklamation! 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Også her var der genvalg til Søren Due og Anders Eskling. 
 
Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet forslag 
 
Eventuelt: 
Henrik, 170, tilbød sig som aktiv blogger på dansk og engelsk 
 
Generalforsamlingen sluttede kl 20.45, hvorefter  Jochen og Reinar fortalte levende om jordomsejlinger i Spækhugger. De skal 
afsted for 4. gang i 2017!!! 
 
Henrik Nepper-Christensen   19/8 2016 
 
 


