
Referat 
 
Fra spækhuggerklubbens generalforsamling 2012, Vallensbæk sejlklub, 28 juni 2012 
 
 
1: Registrering af tilstedeværende både: 
21, 24, 65, 97, 109, 123, 133, 210, 153, 225, 220, 294, 229, 13, 77, 120, 440, 269, 298, 462 
 
2: Valg af dirigent: 
 Traditionen blev holdt i hævd: Jens Lillegaard dirigent 
 
3: Formandens beretning v. Jesper Andersen 
 Formandens beretning vedlagt 
 
4: Årsregnskab 2011-12 og budget 2012-13 v. Lars Møller Nielsen 
Årsregnskab og budget vedlagt 
 
5: Kontingent 
Der var enighed om at fastholde kontingentet på 280,- kr.  
 
6: Valg til bestyrelsen 
3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg 
Lars Møller Nielsen og René Hansen modtog genvalg, mens Kaj Thomsen meddelte at han 
ønskede at fratræde bestyrelsen, da han er i færd med at sælge sin spækhugger D229.  
Per Risvang meddelte at han var villig til at stille op i stedet for Kaj og blev valgt.  
Simon Svenstrup genvalgt som suppleant 
Bestyrelsen består herefter af Jesper Andersen (formand), Lars Møller Nielsen, Henrik Nepper 
Christensen, Per Risvang, René Hansen, Martin Bach. Se bestyrelsesmedlemmernes opgaver 
på hjemmesiden 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Søren Due genvalgt som klubbens revisor. Anker Schrøder ny revisorsuppleant efter Per 
Risvang 
 
8. Indkomne forslag 
Søren Due havde fremsat forslag om vedtægtsændringer således at alle medlemmer af 
spækhuggerklubben – ikke kun bådejere – kan deltage på og stemme til generalforsamlingen. 
Dette bl.a. for at brede interessen for båden og generalforsamlingen ud til en større kreds. 
Forslaget medførte en længere diskussion, blandt andet om hvorvidt ikke-bådejere bør have 
indflydelse på fremtidige ændringer af bådens konstruktion, at der evt. skulle være visse 
områder som kun bådejere kunne stemme om mv. Ligeledes var der problemer omkring selve 
formuleringen af vedtægtsændringen. Det blev besluttet at der skulle nedsættes en 
arbejdsgruppe med Søren Due samt et medlem af bestyrelsen, der skal arbejde videre med 
forslaget med henblik på at fremsætte det på næste GF i 2013. Søren Due indkalder til evt. 
møde mv. 



  
9. Eventuelt 
 DM dato: Datoen for afholdelsen af DM (før eller efter sommerferie mv.) er et prekært 

emne og var igen oppe at vende. Datoen for 2013 ligger allerede fast – Kragenæs 4-6 juli 
med folkebådene. Flere argumenterede for at det ligger for tidligt på sæsonen ift. træning, 
andre begivenheder i starten af sommerferien mv. Der viste sig at være et flertal 
(vejledende) for at  vende tilbage til den gamle periode 1/2 weekend i August. Men der 
skal også tages hensyn til arrangørens ønsker ifm datoen. Der viste sig også at være pæn 
tilslutning til at afholde DM udenfor den normale mesterskabssæson, fx i forbindelse med 
Århus festuge.  

 Sejlerskoleprojekt: Som led i at få flere til at vælge spækhugger som båd efter endt 
sejlerskole har klubben besluttet at yde tilskud på kr. 30.000 til klubber der vil købe eller 
renovere en spækhugger til skole og kapsejlads. Annonce om dette vil komme i næste 
nummer af DS’ medlemsblad ’sejler’. GF er fortsat positiv overfor ideen 

 Antal besætningsmedlemmer om bord: Det blev diskuteret om det skal tillades at være 4 
besætningsmedlemmer til mesterskabssejladser blot en maksimumsvægt ikke 
overskrides. Bl.a. synes flere besætninger særligt at de mange sejladser til DM kan være 
fysisk anstrengende. Der holdes dog stadig fast i 12 sejladser over 3 dage som form samt 3 
besætningsmedlemmer og 4 for ren kvindebesætning.  

 
 


