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Generalforsamling – 2011, referat 
 
Spækhugger Klubben afholdte ordinær generalforsamling  
Torsdag den 30. juni 2011 kl. 20.00  
i Sejlklubben Bugten, Kystpromenaden 1, Århus Lystbådehavn, 8000 Århus  
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

1. Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer og skriftlige fuld-
magter.  

2. Valg af dirigent.  
3. Formandens beretning ved Jesper Andersen 
4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2010-2011 og budget for 2011-12 ved Lars Møl-

ler Nielsen.  
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.  

Bestyrelsens forslag er en stigning til 280 kr. pr. år. 
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  

Som bestyrelsesmedlemmer er Martin Bach, Henrik Nepper Christensen og Jesper 
Andersen på valg. Alle modtager genvalg. 
Simon Svenstrup er på valg som suppleant.  

7. Valg af revisor plus en revisorsuppleant.  
Revisor Søren Due Olsen og revisor suppleant Per Risvang er på valg. 

8. Indkommende forslag: Ingen  
9. Eventuelt.  

Steder og terminer for DM i de kommende år.  
Skal Spækhugger Klubben støtte sejlerskoler, der vil op starte med Spækhuggere,  

 
 

1) Der blev registreret 18 stemmeberettiget medlemmer med følgende sejlnumre:  

65, 97, 109, 123, 125, 130, 147, 210, 213, 220, 229, 267, 269, 294, 301, 315, 381. 

440, 

2) Jens Lillegaard, DEN 133 blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen blev erklæret 
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden. 
 

3) Formandens beretning, se vedlagt. I forbindelse med formands beretning kom bl.a. 

følgende bemærkninger til forslag om støtte til klubber til køb eller renovering af en 

spækhugger til skolebåd: 

 Per R. Ved støtte til en klub bør Spækhuggerklubben skrive en kontrakt, som for-

pligter klubben til at købe flere spækhuggere. 

 Anker. God idé med støtte. Det kan på sigt give højere priser på brugte både. 

 Sibbe. Dårligt vedligeholdt både er demotiverende for eleverne på sejlskolerne. 

 Per R. Der skal være krav til ansøgere.  
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 Simon, 218. Hvad med en større satsning f.eks. 100.000 kr? 

Det blev konkluderet at ansøgere skal være sejlklubber. Der skal foreligge garantier for 

at projekterne gennemføres som ansøgt, Det er sejlklubber med sejlerskoler som skal 

trække det store læs.  

Bestyrelsen vurderer forslaget ved kommende bestyrelsesmøder 

 

4) Fremlæggelse af regnskab. Kasserer Lars Møller Nielsen fremlagde regnskab. Regn-

skabet blev enstemmigt godkendt 

 

5) Generalforsamlingen stemte for ændring af kontigent til kr. 280 pr. år.  

 

6) Valg til bestyrelsen. Martin (DEN 123), Henrik (DEN 97), Jesper (DEN 109) blev gen-

valgt.  

Simon (218) blev genvalgt som suppleant. 

 

7) Søren Due blev genvalgt, revisor. Per Risvang blev genvalgt som revisor suppleant. 

 

8) Eventuelt. 

 

Tidspunkt for afholdelse af DM. Uge 26 eller 31? Start eller slutningen af som-

merferien? Punktet blev flittigt diskuteret. Hovedkonklusionen blev at det afhæn-

ger meget af den arrangerende klub. Erfaringer fra Århus er at det er nemmere at 

finde frivillige til starten af sommerferien. Det kan komme på tale at afholde DM 

sammen med andre klasser i fremtiden for at sikre arrangør klubbens økonomi. 

 

Per Gottfredsen (æresmedlem). Vil gerne være sponsor for en vandrepokal for 

bedste gast ved DM. Kriterier for valget skal udarbejdes. Skal det være en målbar 

præsentation, antal blå mærker, vabler, bedste bomning med spiler? 

 

DH-mål  

Peter (DEN 125) er utilfreds med spækhuggerens mål, som er urealistisk vanske-

ligt at sejle hjem. Det har en betydning til lokale stævner. Hvilke bådtyper klare 

sigt bedst. Det er negativt hvis spækhuggeren aldrig vinder. 

Sibbe (DEN 269) opfordrede alle til at klage til DS. 

 

Bådudstilling: Stor opbakning blandt medlemmerne.  
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Men der også andre måder at ”markedsføre” spækhuggeren: Peder (DEN130) 

opfordrer klubben til at hjælp sejlklubberne med at få Spækhugger som øvelses-

båd og hjælpe dem med at sejle dem.  

 
Referent Lars Møller Nielsen 


