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Beretning for 2008-2009 
 

 
Foreningen  
havde i 2008 208 betalende medlemmer. Databasen siger at der pt. er registreret 328 aktive medlemmer, men der er 

også i år et betydeligt gab mellem de betalende og antallet af navne i databasen. Økonomien er god. Der er cirka 

100.000 kr. i kassen. (?)  

 

Bestyrelsen 
er Lars, Martin, Rasmus, Henrik, Kaj og Jesper 

4 bestyrelses møder og mange mails. 

Opgave fordelingen har været Jesper formand, Lars kasserer, Rasmus medlems registrering og samarbejde med 

KAS sejlerskole, Kaj butik og Henrik 40 års jubilæum.  

Thomas Sennels har været hjemmeside bestyrer og Ib Schneider og Hans Erik Ortving er blevet suget ind i forbere-

delsen af 40 års jubilæet i 2010. 

 

DM 2009  
valgte vi i en feber redning i september sidste år at styre til Øresund frem for Horsens/Juelsminde området. 

Faktisk havde vi fået ja fra de 2 klubben. Men kampen for at få 15 Spækhuggere til at starte i bare en sejlads i 2008 

i Fåborg gav ikke grund til den store optimisme og en lille forbruger undersøgelse gav ca. 2 deltagere til et DM i 

Jylland. 

Så da Sletten Bådeklub tilbød sig, slog vi til med kyshånd. 

Tilbuddet var 2 sejladsdage. Men det valgte vi, at se som et eksperiment, der måske kunne give flere deltagere. 

Vi er jo også blevet mere en dobbelt så mange som i 2008. Omvendt må vi sige at provinsen er tyndt repræsenteret. 

 

DM 2010 

skal afholdes af Sundet Sejlklub 6.-8. august. Det er vi rigtig glade for. Det er den klub, der altid har haft mange 

Spækhuggere og mange af de initiativer, som har formet klassen har taget sit udspring i Sundet og de andre sejl-

klubber i Svanemøllen. 

Ydermere har Sundet efter flere års lav kapsejladsprofil valgt at opgradere sig som kapsejlads arrangør. Så vi har en 

klub, der er rigtig tændt på vores stævne. 

Der har været tanker om at lave arrangementer i 2-3 dage op til DM dagene med udgangspunkt fra Svanemølle 

havnen. Det kunne være en Huggertop (sejlads med tidligere mestre), udflugt til Flakfortet mv. Det er indtil videre 

sat på stand by. Vi har været i tvivl om både interessen og ressourcerne til at lave det. 

 

DM 2011 

har vi tænkt kunne laves i Århus området. 

Børge Dammand har sagt ja til at være baneleder. 

 

Pokal serierne  
lever i Øresund med 15 deltagere. I Sydfyn og Århus Bugten med under 5 deltagere.  

 

Hjemmesiden  
betjener os forsat i den form vi efterhånden har kendt den i gennem flere år. Men overordnet har den både været 

avanceret og billig. Hjemmesiden er flere gange udråbt som den bedste blandt specialklubber under DS. 

Indtil videre kan hjemmesiden forsat drives fra den server og database vi gør nu med Thomas som maskinmester. 

Men nye tiltag vil være sparsomme. 

Men det relativt høje niveau af muligheder for selvbetjening gør at både bestyrelse og medlemmer kan agere uden 

at skulle holdes i hånden af en webmaster. 

På sigt skal vi forvente at måtte finde en anden løsning. 

Dansk Sejlunion har en løsning som vi måske kan benytte i fremtiden.  



 

   

  

 

Spækhuggernyt 

har vi i bestyrelsen valgt at ligge i mølposen.  

Det handler om indhold der ikke allerede er på hjemmesiden og arbejde med at lave bladet. 

Vi mener nok at der er et ønske blandt medlemmerne for at få et blad og dermed er vi også indstillet på at bruge den 

nødvendige økonomi hvis der opstår en kraft bag et blad. 

Sidste års forsøg med et blad i nyt layout var dyrt uden at det gav ret meget indhold. 

 

At få flere ud at sejle i Spækhugger 

har altid været en ambition for foreningen og bestyrelsen. For at få mere dynamik i Spækhuggerklassen har vi i be-

styrelsen tænkt i retning af om flere sejlklubben kunne bruge Spækhuggere i deres sejlerskole. 

Mange sejlklubber har sejlerskoler der giver nye medlemmer, ofte yngre. 

På sigt kan en periode i en sejlerskole med Spækhuggere rekruttere nye Spækhugger sejlere og ejere. 

Vi har udtænkt et koncept hvor Spækhugger klubben køber 10 slidte Spækhuggere. 

Vi udarbejder et renoverings koncept og bådene sættes i stand på mindre bådeværfter for gennem DS at udlånes el-

ler udlejes de til sejlklubber der vil lave en sejlerskole. 

Budget 2 millioner. 

DS synes ideen er rigtig god. 

Vi har ansøgt 3 fonde og fået 2 x nej. Så måske er ideen ikke flyvedygtig lige nu, men lad os nu se. 

 

KAS sejlerskole 

har i mange år brugt Spækhuggere. 

Her vil man meget gerne samarbejde med kapsejlende Spækhugger sejlere. 

Både med spækhuggersejlere som instruktører på KAS bådene og sejlerskole elever som gaster på Spækhuggere til 

aftenmatch sejladserne i Svanemøllen. 

Dette samarbejde er for alvor kommet i gang i 2009. 

 

Bådudstilling i Bella Center 2010 

har vi et forhåndstilsagn på at få en stand med plads til en Spækhugger. Vi har en aftale med Peter Bruun om, at 

DEN 30, der vel er den for tiden flotteste Spækhugger, kan stilles op. 

Vi kunne eventuelt stille en Spækhugger mere op udenfor Bella Centret. 

Men en stand kræver en ordentlig kulisse og nogle levende sejlere i hele åbnings tiden. 

Der skal altså laves posters, bannere og brochurer og bruges rigtig mange sejlere til at fortælle gode historier. 

 

40 års jubilæet 

skal også markeres med et historisk skrift, som måske bliver til en bog. 

Der er kontakt til DR for at få lavet noget TV. Visionen er en tema-lørdag på DR2. 

 

Budgettet for 2010  
er ikke krystal klart. Men vi har sagt, at vi er rede til at bruge en god del af foreningens formue på bog, film, udstil-

ling og DM 2010. 

 

Jesper Andersen 

Formand 

Kolding august 2009 

 


