
 

   

  

Spækhugger Klubben  

 
 

Beretning for 2011-2012 
 

Foreningen  
havde i 2011-12 184 betalende medlemmer mod 202 sidste år. Økonomien er god. Der var cirka 50.000 kr. i kassen ultimo april  

før kontingent indbetalinger for 2012-2013.  

 

Bestyrelsen 
Har været Lars, Martin, Rene, Henrik, Kaj og Jesper. Som sædvane 3 bestyrelses møder. 

Opgave fordelingen har været Jesper formand, Lars kasserer, Martin medlems registrering, Kaj butik og Henrik bogsalg. Årets 

DM har Martin og Lars været involveret i.  

Som hang around har Thomas Sennels forsat været hjemmeside bestyrer. 

 

DM 2011 

Blev arrangeret af Sejlklubben Bugten og Århus Sejlklub. 27 til start med 8 både fra lokalområdet og i alt 15 fra provinsen. 3 

Århus både på de første pladser. Kun en Sjællænder – Peter Bruun var ombord. 

 

DM 2012 

Skulle være tilbage til det sikre i Københavns område. Men det har ikke været helt nemt alligevel. Provinsen svigter og Amager 

ligger måske i vejen for Øresund. 

 

DM 2013 

Vi har en aftale med l 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 2011 

lever i Øresund med 11 deltagere og Århus Bugten med 5. Sydfyn er nede i 2011. 

 

Trac-trac 

For 3. år har vi valgt at Spækhugger Klubbens bidrag til DM i 2011 er Trac-trac og ikke trøjer. Prisen er 15-17.000 kr., så hvis I 

ikke mener, at det er prisen værd, skal vi have det at vide.  

Men bestyrelsen mener, at vi promoverer klassen bedst på denne måde. 

 

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. 

 

Bådudstilling i Bella Center 2012 

var Spækhugger Klubben for 2. gang med på. Standen var efter samme koncept som i 2010 og den fik megen ros af udstillere og 

besøgende. Bestemt en god måde at synliggøre Spækhuggeren på.  

Både i Bella er tilbage i 2014. 

Om det vil være interessant at være med i Fredericia i 2013 er jeg ikke sikker på. Deres tilbud til foreninger er ikke imponeren-

de. 

  

Hvordan får vi mere interesse for at sejle i Spækhugger? 

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.   

Sejlklubben skal til gengæld betale resten - anslået 70-80.000 kr. og etablere en kapsejladsskole oven på grundskolingen.  

Vi har haft en dialog med Dansk Sejlunion om de kendte nogle klubber der kunne være interesserede i dette koncept. Det kom 

der ikke noget ud af. 

Vi havde lavet en artikel til Sejler no. 2 i 2012, for skabe kontakt til sejlklubberne, men den kom ikke med. 

Men i no. 3 til august skulle den bestemt være optaget. 

 

Budgettet for 2012-2013  

Vi forventer at få gang i Sejlerskole projektet og dermed forbruge en væsentlig del af den opsparede kapital. 

 

Jesper Andersen  

Formand 

Generalforsamlingen Vallensbæk 28. juni 2012 


