Spækhugger Klubben
Beretning for 2012-2013
Foreningen
havde i 2012-13 172 betalende medlemmer. Økonomien er god.
Bestyrelsen
Har været Lars, Martin, Rene, Henrik, Per og Jesper. Som sædvane 3 bestyrelses møder.
Opgave fordelingen har været Jesper formand, Lars kasserer, Martin medlems registering, Per butik og Henrik bogsalg.
Årets DM har Martin og Lars været involveret i.
Som hang around har Thomas Sennels forsat været hjemmeside bestyrer.
DM 2012
Blev arrangeret af Vallensbæk Sejlklub. 19 til start med 16 både fra lokalområdet og i alt 3 fra provinsen.
DM 2013
I Kragenæs i uge 27 samme med Folkebådene. Vi var der i 2006 og var rigtig godt tilfredse med det. Det bliver på 2 baner med
fælles arrangementer på land. Det kan blive rigtig hyggeligt.
Pokal serierne i 2012
lever i Øresund med 11 deltagere og Århus Bugten med 5. Sydfyn er nede i 2012.
Trac-trac
For 4. år har vi valgt at Spækhugger Klubbens bidrag til DM i 2013 er Trac-trac og ikke trøjer. Prisen er 10.000 kr.,
Hjemmesiden
er i den kendte udgave. Der er stadig ingen planer om ændringer eller fornyelser så længe Thomas Sennels betjener os og har
adgang til server faciliteter. Men vi ved, at vi lever på lånt tid.
Sejlerskoler og Spækhugger med tilskud
I 2011 besluttede vi på generalforsamlingen at øge kontingentet, for at Spækhuggerklubben kan tilbyde sejlerskoler 30-35.000
kr. til hjælp ved køb af en brugt Spækhugger, der skal opgraderes til fuld kapsejlads duelig standard.
Artikel i Sejler og lidt reklame på DS klubkonference og DS generalforsamling har ikke givet nogen henvendelser.
Projektet er lagt i mølposen.
Master
Bestyrelsen har arbejdet med mulighederne for at master kan gøres enklere og billigere.
På den baggrund har bestyrelsen beskrevet ændringsforslag til klassereglerne omkring mastetop og bund, således at processen
omkring en ny mast gøres enklere og at monopoler nemmere kan brydes.
Budgettet for 2013-14
Hvis Spækhuggerklubben skal producere master, vil vi skulle placere del penge der indtil de er solgt.

Jesper Andersen
Formand
Generalforsamlingen Kragenæs 4/7 2013

