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Referat fra generalforsamlingen 
torsdag den 9. august 2007 kl. 20.00, Taarbæk Havn, 2930 Klampenborg. 

 

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: uændret 225 

kr. . 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer plus en suppleant. 

Som bestyrelsesmedlemmer er Kim Isager, Jesper Andersen og Thomas Sennels på valg. Jesper 

og 

Thomas modtager genvalg. Anders Eskling er udtrådt af bestyrelsen midt i sin valgperiode og 

skal 

erstattes af et medlem for 1. år. Mads Peter Galt er på valg som suppleant. 

7. Valg af revisor plus en revisorsuppleant. Revisor Søren Due Olsen og revisor suppleant Per 

Risvang er på valg. Begge modtager genvalg. 

8. Indkommende forslag. Der er indkommet fire forslag, se indkaldelse i Spækhuggernyt nr. 94. 

9. Eventuelt. 

 

Ad 1.: Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer og skriftlige fuldmagter. 

I alt 29 stemmeberettigede medlemmer. 2 Skriftlige fuldmagter vedrørende de fire indsendte 

forslag. 

 

Ad 2.: Valg af dirigent. 

Jens Lillegaard, DEN 133, blev valgt som dirigent. 

Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden. 

 

Ad 3.: Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 4.: Kasserer Lars Møller Nielsen fremlagde regnskab. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad 5.: Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

Det blev besluttet at kontingentet forblev uændret 225 kr / medlem. 

 

Ad 6.: Valg af tre bestyrelses medlemmer og én suppleant 

Jesper og Thomas blev genvalgt. Nye bestyrelsesmedlemmer blev Henrik Nepper (DEN 97) for 

1 år og Ramus Kjær (DEN 153) for 2 år.  

Mads-Peter Galt blev valg som suppleant. 
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Ad 7.: Valg af revisor plus én suppleant 

Søren Due Olsen blev genvalgt til revisor og Per Risvang Sørensen blev genvalgt som revisor-

suppleant. 

 

Ad 8.: Indkomne forslag 

Forslag nr. 1. Foreningens navn. Forslagsstiller bestyrelsen 

Forslaget blev efter en livlig diskussion med argumenter for og imod navnskift fra Dansk Spæk-

huggerklub til Spækhugger klubben sendt til afstemning. 

Resultatet af afstemningen: 23 (heraf 2 fuldmagter) for og 1 imod. 

 

Forslag nr. 2. Sikkerhedsudrustning. Forslagsstiller bestyrelsen 

Det forslås at listen over obligatorisk sikkerhedsudrustning revideres. Efter en relativ kort dis-

kussion blev der stemt om forslaget. 

Resultatet af afstemningen: 22 (heraf 2 fuldmagter) for og 1 imod og 1 undlod at stemme. 

 

Forslag nr. 3. Tvungen sejlskift. Forslagsstiller Flemming Djernæs, DEN 238 

Forslag om ændring af klassereglerne således at sejladsledelsen ved høje vindstyrker kan gøre 

sejlskift obligatorisk, hvilket bl.a. vil reducere slid på genua og stille mindre fysiske krav til 

mandskabet. 

Der blev en livlig diskussion med mange bidragsydere både for og imod forslaget. Nogle af ar-

gumenterne imod var bl.a. nervøsitet for om sejladsledelserne kan finde ud af administration af 

reglen. Mens der for ændringen bl.a. blev argumenteret for at andre klasser kan administrere lig-

nende regler. Der blev stemt om forslaget.  

Resultatet af afstemningen: 6 for og 16 imod (heraf 2 fuldmagter) og 3 undlod at stemme. 

 

Forslag nr. 4, Maximal vindstyrke. Forslagsstiller Flemming Djemæs, DEN 238 

Forslag om en ændring i klassereglen således at sejladsledelsen kan undlade at starte ved vind-

styrker over 13 m/s. Formålet er at reducere risiko for mandskab og materiel. 

Der blev en livlig diskussion for og imod med mange af de samme argumenter, som under dis-

kussionen af forslag nr.3.  

Der blev stemt om forslaget. Resultatet af afstemningen: 2 for (heraf 1 fuldmagt) og 16 imod 

(heraf 1 fuldmagt) og 7 undlod at stemme. 

 

Ad 9.: Eventuelt 

Der blev diskuteret emner som bestyrelsen har taget med hjem til det videre arbejde i 

bestyrelsen: 

Bl.a. vedrørende spækhuggenyt: 

• 2 gange om året i stedet for 4 

• brug energien på WEB 

• Elektronisk udsendelse af bladet 

• Fælles blad med Grindeklubben 

• 1 årligt blad +4 DS-blade 

 

Referent: Lars Møller Nielsen Formand: Jesper Andersen 

 


