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Generalforsamling – 2010, referat 
 
Spækhugger Klubben afholdte ordinær generalforsamling  
fredag den 6. august 2010 kl. 20.00  
i Sejlklubben Sundet, Svaneknoppen 11, Svanemøllehavnen. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
1. Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer og skriftlige fuldmagter.  
2. Valg af dirigent.  
3. Formandens beretning ved Jesper Andersen 
4. Fremlæggelse af årsregnskab ved Lars Møller Nielsen.  
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.  

Bestyrelsens forslag er uændret 225 kr. pr. år. 
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  

Som bestyrelsesmedlemmer er Kaj Thomsen, Lars Møller og Henrik Nepper Christensen på valg. Kaj 
og Lars modtager genvalg. Rasmus.Kjær ser sig nødtaget til at stoppe i bestyrelsen efter 1 år af den 2 
årige periode. Der skal således også vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 
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:  
a) Klasse regler F.3.6. (a) (i) mastetop:  
1) ændring i tegning 106 vedrørende røropsats til lanterne, der fjernes som obligatorisk og montagen 
af lanterne gøres fri  
2) frit materiale valg til maste-topdæksel. 
b) Spækhugger klubbens vedtægter:  
om indkaldelse til ordinær generalforsamling: skal ske via hjemmesiden. 

9. Eventuelt. 
Specielt vil bestyrelsen gerne udnævne 4 nye æresmedlemmer og lade forfatter- 
kollegiet præsentere Bogen om Spækhuggeren 

 
 

1) Der blev registreret 20 stemmeberettiget medlemmer med følgende sejlnumre:  

 229, 123, 133, 97, 130, 182, 65, 182, 109, 267, 294, 48, 125, 189, 124, 220, 225, 147,118, 700 

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 bemærk-

ninger: 

Peder fra DEN 130. Støtte til at bestyrelsen fortsætter arbejdet med hjælp til sejlerskolen. 

Per Risvang talte varmt for at gentage succesen med Bella og deltage med en stand i 2011. 

4) Fremlæggelse af regnskab. Kasserer Lars Møller Nielsen fremlagde regnskab. Regnskabet blev en-

stemmigt godkendt 

DEN 65: Spørgsmål til DM regnskab, hvordan er det med forholdet mellem arrangerende klub og Spæk-

hugger Klubben. Svar: Bestyrelsen planlægger og vedtager hvilke aktiviteter Spækhugger Klubber øn-

sker at deltage med og melder det ud til den arrangerende klub. I 2009 indkøbte klubben deltagertrøjer. 

Derudover indeholder regnskabet udgifter i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.  



Spækhugger Klubben 
 
   

 2 af 2  

5) Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent 225 kr.. Vedtaget. Mulighederne for at hæve kontingen-

tet blev diskuteret. Forslag om at budget fremlægges for det kommende år. Bestyrelsen vurderer forsla-

get ved kommende bestyrelsesmøder 

6) Valg til bestyrelsen. Henrik (DEN 97), Lars (DEN 133) og Kaj (DEN 229) blev genvalgt. René Hansen fra 

Allicat (294) blev nyt bestyrelsesmedlem. Simon (218) blev genvalgt som suppleant. 

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

8) Indkommende forslag: 

a) Klasse regler F.3.6. (a) (i) mastetop:  
Forslag 2: Frit materiale valg til maste-topdæksel blev vedtaget. Der er dog forslag om at tegning 
106.2 suppleres med nogle tværsnit. 16 stemte for og ingen stemte imod. 

  
b) Spækhugger klubbens vedtægter:  

Forslag til ændring af vedtægterne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske via hjemmesi-
den. 
16 stemte for og ingen stemte imod.  

9) Eventuelt. 

4 nye æresmedlemmer blev udpeget, se selvstændige motivation. 

- Peder Skogstad 

- Per Gotdfredsen 

- Fred Holmberg 

- Klaus Næraa 

40 års jubilæum bogen ”Et Dansk lystfartøj, spækhuggeren 1970-2010” blev præsenteret af redaktionen: 

- Hans Erik Ortving 

- Ib Schneider 

- Henrik Nepper-Christensen 

-  

Bådudstilling: Stor opbakning blandt medlemmerne.  

Men der også andre måder at ”markedsføre” spækhuggeren: Peder (DEN130) opfordrer klubben til at hjælp sejl-

klubberne med at få Spækhugger som øvelsesbåd og hjælp dem med at sejle dem.  

Referent: Lars Møller Nielsen, DEN 133 


