
 

   

  

Spækhugger Klubben  

 
 

Beretning for 2013-2014 
 

Foreningen  
havde i 2013-14 158 betalende medlemmer. 

 

Bestyrelsen 
Har været Lars, Martin, Rene, Henrik, Per og Jesper med Sune Wohlert som inviteret deltager i forbindelse med skolebådspro-

jektet. VI har haft 2 bestyrelses møder. 

Opgave fordelingen har været Jesper formand, Lars kasserer, Rene og Martin medlems registrering, Per skolebåde og DEN 1 og 

Henrik også DEN 1.  

Årets DM har Martin været involveret i.  

Som hang around har Thomas Sennels forsat været hjemmeside bestyrer. 

 

DM 2013 

Var i Kragenæs i uge 27 sammen med Folkebådene. 15 tilmeldte, men med et forfald blev vi 14. Vi fik dispensation af DS for 

kravet på 15 til et DS DM. Selve stævnet var som ventet fint. 

 

Pokal serierne i 2013 

lever i Øresund med 18 deltagere og Århus Bugten med 5.  

 

Hjemmesiden  
er forsat i den kendte udgave. Der er nu tiltag for at skabe en ny platform. Vi skal have beskrevet hvilke funktionaliteter, der er 

vigtige for klubben at have med. 

Jeg vil tro at det tager det næste år at få stablet på benene. 

 

Sejlerskoler og Spækhugger. 

Klubberne i Svanemøllen, der har skolebåde, fik tilbudt vejledning i opgradering af bådene i foråret 2014. 

10 både har været under brækjernet og epoxy produkter. Resultatet har været rigtig godt. Bådene er blevet ryddet op og opgrade-

ret. Sejlerskole ledere og sejlere har oplevet nye muligheder og klubberne har fået snakket sammen. 

I juni lavede vi som afslutning på forløbet en boat-handlings dag på vandet, hvor 6 både deltog. 

Projektet har også betydet, at der er kommer en skole både mere i den samlede flåde på nu 11 både i Svanemøllen og Spækhug-

gerens position som skolebåd er styrket. 

 

Master 

Bestyrelsen har siden 2012 arbejdet med mulighederne for at master kan gøres enklere og billigere. 

Klasse reglerne er nu sådan, at man kan montere en mast uden brug af monopoliserede beslag. 

Vi er ikke kommet videre med overvejelserne om klubben skal købe 10 eller 20 masterør. 

 

Klasseregler 

Klassereglerne har fået endnu en tur i vride maskinen.  

De foreslåede ændringer i år har som formål at fjerne unødvendige bestemmelser i området med sikkerhedsudstyr.. 

 

DEN 1 

Med den hidtidige ejer Jørgen Bond´s død i det forgangne år, opstod muligheden for, at arvingerne forærede Spækhugger klub-

ben DEN 1, mod at vi får den gjort sejlklar og overdrager den til Danmarks Museum for Lystsejlads på Tåsinge. 

Båden er fragtet fra til Aarhus og står i et telt på lystbådehavnen. Her regner vi med at lave et ”byg selv kursus” omkring båden 

det næste års tid. 

Finansieringen er ikke på plads, men planen er at rejse nogle fondsmidler. Budgettet er 150.000 kr.  

 

Budgettet for 2014-15  

Forsætte understøttelsen af skolebåde 

Ny hjemmeside 

Master? 

 

Jesper Andersen  

Formand 

Generalforsamlingen  
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