Spækhugger Klubben
Beretning for 2014-2015
Foreningen
havde i 2014-15 171 betalende medlemmer. Det er 14 mere en forrige år.
Kassebeholdning er ultimo 98.000.
Bestyrelsen
Har været Lars, Martin, Henrik, Per, Sune og Jesper. Vi har haft 2 bestyrelses møder.
Opgave fordelingen har været Jesper formand, Lars kasserer, Martin medlems registrering, Sune ny hjemmeside, Per master og
DEN 1 og Henrik også DEN 1.
Årets DM har Per og Jesper været involveret i.
Som hang around har Thomas Sennels forsat været hjemmeside bestyrer.
DM 2014
Var i Nivå i sammen med J80, Trapez joller og X99. Sidstnævnte kom dog aldrig til start. 25 tilmeldte og dermed det 3. største
DM blandt kølbåde.
Pokal serierne i 2014
lever i Øresund med 15 deltagere og Århus Bugten med 5.
I 2015 har vi været 6 Spækhugger i Classic Fyn Rundt fra Kerteminde. Det var den største klasse blandt 110 tilmeldte.
Vi havde også lokket 2 besætninger til Aarhus2star ugen efter.
Der var 4 Spækhuggere med Sjælland Rundt.
Så i disse sejladser har Spækhuggerne været den største klasse.
Hjemmesiden
Er stærkt på vej til at komme på en ny platform og i et nyt design.
Sidste år sagde jeg at det sikkert ville tage et år at lave. Så det tager altså lidt længere.
Sejlerskoler og Spækhugger.
Vi har stadig kontakt til sejlerskolerne i Svanemøllen og vi laver en trænings dag i september for skolebådene.
Master
Bestyrelsen har besluttet at købe 25 masterør. Udsalgsprisen bliver 5000 kr. leveret i Aarhus.
Der udestår en afklaring omkring hulkelen i forhold til produktionen. Men herfra er leveringstiden 3 måneder.
Der er aftale om salg af 12 rør.
DEN 1
Har været 1. tur i byggehal. Den er nu klar til genopbygningsprocessen.
Den starter i efteråret. Tidsplanen er usikker, men vi vil gerne lave en overdragelse til Danmarks Museum for Lystsejlads på Tåsinge i 2016.
Finansieringen er ikke på plads. En indsamling på DS indsamlings platform har givet 2000 kr. Men vi har tilsagn om en del materiale sponsorater, som nok er 50.000 kr. værd.
Så vi er på vej.
Budgettet er forsat 150.000 kr.
Budgettet for 2015-16
Her vil en del af formuen være placeret i masterør indtil de er solgt.
DEN 1 kan komme til at kræve nogle kontanter.
Jesper Andersen
Formand
Generalforsamlingen
Aarhus 13/8 2015

