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Beretning for 2006-2007 

 

Foreningen har 329 medlemmer. Det er ny rekord for 6. år i træk. Vi skal dog have ryddet op i dårlige 

betalere og det kan give et mindre knæ i kurven. Økonomien er god. 

 

Bestyrelsen: Kim, Søren, Anders, Lars, Thomas og Jesper 

6 bestyrelses møder og mange mails. 

Anders har forladt os for arbejde i USA.  

Opgave fordelingen d.d. er Jesper formand, Lars kasserer, Thomas hjemmeside og medlems registrering, 

Søren Butik og kommende DM arrangører. 

Kim har efter 10 år i bestyrelsen valgt at stoppe til denne generalforsamling. 

Vi takker Kim for indsatsen. 

 

Bådudstilling i Fredericia: vi kunne ikke få en båd ind (planen var 2; Ulriks og Peter Bruuns). Et bord på 

1.sal var vi ikke interesseret i. 

 

Åbent hus ved Ulrik i Middelfart: Danmarks flotteste renoverede Spækhugger 

 

Bruger undersøgelse: Overordnet er der god tilfredshed med Spækhuggerklubben. Vi gør det godt i for-

hold til kapsejlads og mindre godt i forhold til tursejlads. 

Mit synspunkt er at en special klub skal varetage de opgaver, der er specifikke for bådtypen. Det er i mi-

ne øjne bådenes udstyr og vedligeholdelse samt renovering. 

Det der ikke er type specifikt er en sekundær opgave. 

 

Nu er det i øvrigt sådan at dem der laver arbejdet, bestemmer i vid udstrækning. Den nuværende besty-

relse er i høj grad kapsejlads fikseret. 

Men hvis tursejler vinklen skal opgraderes kan nye kræfter blot tage opgaven op. I eller uden for besty-

relsen. 

 

Hjemmesiden er udviklet og bestyrelsen er rigtig godt tilfredse med funktion og indhold. 

Den er specielt udvidet i forhold til råd om mere grundlæggende tiltag og renovering samt debat. 

 

Spækhuggernyt: 3 numre i det forløbne år er det blevet til. Men redaktøren sagde op for 2 år siden og 

Lars, der har produceret bladene siden, er nu kasserer. Hvad gør vi ? 

 

Forslag om Regel ændringer: der er arbejdet og tilrettet på forslagene og DS er taget i ed. 

 

Kontakt med Peter Bruun og hjulpet med stort og småt. Peter har nu flyttet formene til Langeland. Der 

nu i alt bygget 4 både siden Fred fik etableret de nye forme i 2004 

 

DM 2007 i Tårbæk har vi haft kontakt med Tårbæk Sejlklub om rammer og indhold. 

 

DM 2008 regnede vi med at Svendborg skulle være stedet i forbindelse med Classic Regatta. Vi blev in-

viteret, men da det gik op for arrangørerne at vi skulle have 3 sejladsdage trak de sig igen. 

Vi har nu lagt billet ind ved Juelsminde, Kerteminde, Nyborg, Rudkøbing og Fredericia. De 3 sidste 

nævnte er forsat en mulighed. 

 

Jesper Andersen 

Formand 


