
15. August 2009 

 

Generalforsamling den 7. August 2009 i Sletten. 

Spækhuggerklubben 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer var tilstede 

Referat: Rasmus Kjær 

 

Pkt. 1 Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer og skriftlige 

fuldmagter. 

DEN:  30; 65; 79; 97; 109; 123; 124; 130; 133; 143; 182;  

220; 225; 229; 236; 238; 440; 555 

 

Pkt. 2 Valg af dirigent. 

Jens Lillegaard (DEN-133) 

 

Pkt. 3 Formandens beretning ved Jesper Andersen 

 Økonomien god 

 DM 2010 i Sundet, Svanemøllen, 6. – 7. - 8. August 2010 

 DM 2011 invitation til Århus (se eventuelt pkt 9) 

 Pokalserien lever i Øresund 

 Hjemmesiden varetages fortsat af Thomas Sennels 

 Spækhugger nyt trykkes ikke – hjemmesiden bruges til at formidle 

information. 

 KAS, samarbejde med KAS blandt andet for at sikre fortsat rekruttering af 

sejlere til spækhugger klassen. (Rasmus Kjær kontaktperson) 

 Legat til Sejlerskoleprojekt. Henrik Nepper søger fonde for at få en økonomi 

til projektet 

 Udstilling i Bella 2010. Jesper Andersen er i gang med at undersøge muligheder for at 

få et par både ind og opbygget en pæn stand 

http://db.spaekhugger.dk/medlemRet.asp?MedlemsNr=388


 40 års jubilæum.  

Henrik Nepper, Hans Erik Ortving og Ib Schneider arbejder på forskellige tiltag som 

jubilæumsskrift, film mm. 

 

Der blev på generalforsamlingen orienteret om at en stor del af den eksisterende 

beholdning vil blive brugt på 40 års jubilæum samt udstillingen i Bella 2010.  

 

Pkt. 4 Fremlæggelse af årsregnskab ved Lars Møller Nielsen 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. Bestyrelsens forslag var 

uændret 225 kr. pr. år 

Der blev vedtaget uændret kontingent 225,- pr. år 

 

Pkt. 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

Som bestyrelsesmedlemmer var Jesper Andersen, Rasmus Kjær og Martin Bach på 

valg. Alle blev genvalgt. 

Simon Svestrup var på valg som suppleant og blev genvalgt. 

 

Pkt. 7 Valg af revisor plus en revisorsuppleant. 

Revisor Søren Due Olsen og revisor suppleant Per Risvang var på valg og blev 

genvalgt. 

 

Pkt. 8 Indkommende forslag. 

 Ingen 

 

Pkt. 9 Eventuelt. 

 Forslag fra Peter Bruun om at ændre spilerfald fra den nuværende galge tilbage 

til det oprindelige system, som er lavere placeret. Dels for at forbedret 

håndtering af spilebom og dels for at forbedre handikap for Spækhuggeren i 

forhold til andre bådtyper. 

 Forslag om at afholde DM 2011 i Århus, Egå, eventuelt i forbindelse med 

Århus festuge som afvikles noget sener på året end DM for Spækhuggere 

normalt afvikles. 



 Udstilling i Bella 2010, der var stor opbakning om tiltaget og tilsagn fra flere 

tilstedeværende om aktiv deltagelse i forberedelserne samt bemanding af standen. 

 Forslag om at ændre tidsbegrænsning for måltagning fra 20 minutter til 30 minutter 

for at undgå den situation der opstod i første sejlads ved DM i 2009, hvor næsten 

halvdelen af de deltagende både blev noteret DNF. 

 

Rasmus Kjær 

DEN-238 


