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Referat fra generalforsamling torsdag den 4.8.2005 i Egå Sejlklub. 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

 

1. Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer og skriftlige fuldmagter. 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

6. Valg af tre bestyrelses medlemmer og én suppleant 

7. Valg af revisor plus én suppleant 

8. Indkomne forslag 

9. Eventuelt 

 

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

 

I alt 22 stemmeberettigede medlemmer. Ingen skriftlige fuldmagter. 

 

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

 

Indledningsvis blev der henvist til ”supplement til Spækhuggernyt nr. 89” udsendt juli 2005 hvor besty-

relsen stiller forslag vedrørende godkendelse af ny Spækhugger MK III. Retligt burde dette forslag væ-

re udsendt rettidigt men grundet misforståelser indgik forslaget ikke i generalforsamlingsindkaldelsen.  

 

Imidlertid blev det enstemmigt besluttet at behandle forslaget under denne generalforsamling hvilket 

ingen havde nogen indvendinger imod. 

 

Ad 2.: Valg af dirigent. 

Jesper Andersen, DEN 109 blev valgt som dirigent. 

 

Ad 3.: Formandens beretning 

Formandens beretning 2005 

 

Privat 

2005 har været en meget hektisk år for mig. Vi har købt et hus med alle de ting, som det nu involverer, 

en kælder at restaurere, der har været fuld knald på mit arbejde, og når jeg kom hjem har min frue og 2 

årige dreng Malthe slugt resten af tiden.  

Så spækhuggerklubben har været lidt forsømt fra min side. Og når nu Malthe snart får en lille søster, så 

tror jeg ikke at situationen bliver bedre lige foreløbig.  Så en formand skal der findes.  

 

DM og pokalserier 

Med Spækhuggerklubben sat på autopilot, har det dog været et ok år alligevel. 

Sidste år havde vi rigtigt hyggeligt DM i Lynetten. Vi fik ikke sejlet så meget til gengæld fik jeg snak-

ket med en masse mennesker i stedet. 



 

Dansk Spækhuggerklub 
   

 2 af 4  

 

Efteråret byder jo traditionelt på en masse pokalserie sejladser, og jeg synes at se at alle stævnerne var 

pænt besøgt rundt omkring i landet.  (Øresund havde en 16 stykker med hver gang, og 28 deltagere i 

alt.).  2004 var det første år med de nye pokalserie statutter. Og de ser ud til at have virket fint og 

rimeligt. Og alle som ar deltaget er blevet honoreret for deres indsats.  

Så de kører videre,  og resultater kan ses på www.spaekhugger.dk 

 

Fyn rundt havde i år 11 deltagere, som er lidt færre end den fuldstændige sindssyge hårde tur i 2004. I 

et forsøg på at imødekomme Sjællandske både forsøgte vi med at annoncere en flytning til Kertemin-

des Fyn Rundt i stedet. Men jeg blev nærmest stormet, af de sædvanlige deltagere, som allerede havde 

afsat tid i kalenderen til Fyn Cup. Så vi gik tilbage til Fyn Cup, for der skulle rigtigt mange Sjællandere 

til Fyn før end vi er parat til at jage alle faste deltagere væk.  

Men 133  kom og deltog stod der på startlisten. Jeg så nu ikke meget til dem. Men Lars Godtnok har 

bekræftet at de lå oppe foran og roede rundt i lang tid, indtil det sidste Fåborg Held slog til. 

(FH er uudtømmelig kilde, af lucky punchs, rummer placeringsevne points, som kun tildeles Fåborg 

både). Jeg håber i kommer igen en anden gang. 

 

Sjælland Rundt havde 11 tilmeldte og 6 gennemførte både. Daphne 88 blev etter. Jeg sad ellers klar til 

at følge bådene gang rundt om øen,. Da flere både fik monteret satellitsendere på båden.  

De kunne så følges online undervejs. Men som sædvanligt, havde SR lagt stort an på hjemmesiden, og 

lige så sædvanligt flobbede de fuldstændigt. Hvad der er sket rundt om øen ved jeg ikke meget om, 

men jeg hørte at en hugger smed riggen i Sejrøbugten.  

 

Boatshow 

I Frederecia var der i år boatshow. Og jeg  fik lagt rigtigt meget energi, i  at skaffe os en stand. Og til 

sidst lykkedes der for direktøren at få presset en plads til en spækhugger ind.  

Men desværre var den nye hugger endnu ikke klar. Så vi håber at se den på udstilling en anden god 

gang. 

 

SpækhuggerKlubben 

Har i dag  288 medlemmer der er 4 flere end sidste år og der er igen en medlemsrekord.  

Der findes 358 spækhuggere i vores fartøjsregister. 

Således er 80% af alle spækhuggere medlem af DASP.  

10% af spækhuggerne ligger nu i Sverige. 

Så måske der er på tide, at lave dansk spækhuggerklub om til spækhugger klubben. ? 

Og i øvrigt begynde en integration, af de mange nye svenske huggersejlere..? 

 

 

Den nye hugger 

Dette er det meste skelsættende år for dansk spækhugger sejlads.  

At man i 2005 nu kan købe en ny spækhugger, var der ingen som ville tro på for blot 3 år siden. 

Det er gået meget stærkt siden Peter var med til et bestyrelsesmøde på Thurø, hvor introducerede os for 

Peters og Freds planer. Det var sgu svært at tro på. Der gik ikke lang tid før end jeg havde en svensker i 

røret,  og jeg fik ideerne lined op endnu en gang. (Imens jeg sad spekulerede på om systembolaget hav-

de dumpet priserne.) 
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Så gik projektet sin stille gang, om vi hørte jævnligt om alle delene som faldt på plads. Der har været 

en fornøjelse at se billederne og beskrivelser af processen på www.spaekhugger.se. 

Per Risvang havde svært ved at holde sin kæft , og tog flere gange til Sverige for at diskutere spæk-

hugger med Fred og Peter.  

 

Vi håber nu, Fred får rigtigt meget held med at få solgt nogle både.  

Så vi får en ny solid stamme af spækhuggere. Så vi kan blive endnu flere i sommerhavnene og på kap-

sejladsbanerne.  

 

v / Thomas Sennels 

 

Ad 4.: Fremlæggelse af regnskab 

Kasserer Jette Thisted Simonsen fremlagde regnskab. Klubbens overskud beløber sig til 24.815,17 kr. 

Se bilag. 

 

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 

Kim Isager 

Jens Krieger Røjen 

Thomas Sennels 

var på valg.  

Kim og Thomas modtog genvalg.  

 

Jens Krieger Røjen ønskede ikke genvalg. 

Jette Simonsen ønskede af private årsager at træde ud af bestyrelsen. 

 

Jesper Andersen DEN 109, Søren Vester DEN499 blev valgt ind i bestyrelsen. 

 

Mads-Peter Gallt blev valg som suppleant. 

 

Ad 7.: Valg af revisor plus én suppleant 

Anker Schrøder modtog genvalg som revisor. Per Risvang Sørensen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

Ad 8.: Indkomne forslag 

Første forslag: 

Forslag jvf ”Supplement til Spækhugger Nyt 89, juli 2005”. 

Godkendelse af MK III som klassebåd i Spækhuggerklassen. 

 

Ordlyd:  

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der gives bestyrelsen i DASP bemyndigelse i samar-

bejde med Dansk Sejlunion at få afdækket eventuelle problemstillinger i forhold til vores klasseregler, 

http://www.spaekhugger.se/
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således den nye Spækhugger MK III kan ”blåstemples” som klassebåd i spækhuggerklassen. Skrivelse 

af 5. maj d.å. fra DS´ klassebådsmåler, Erik Salling, til Fred Holmberg vedrørende kontrol og måling af 

den første Spækhugger MK III lægges til grund for en drøftelse på generalforsamlingen, samt det vide-

re arbejde med implementeringen af Spækhugger MK III som klassebåd – såfremt generalforsamlingen 

ja til dette forslag. 

 

Endvidere uddeltes brev fra Erik Salling dateret 5.5.2005 der systematisk gennemgår og præcisere de 

nødvendige ændringer i klassereglerne.   

 

Det var til diskussion hvorvidt formalia i henhold til klasseregler og vedtægter og Dansk Sejlunion var 

efter levet. Det blev pålagt bestyrelsen at undersøge nærmere og sikre formalia i henhold til vedtægter, 

klasseregler og Dansk Sejlunion er korrekte. 

 

Det blev endvidere understreget at ændringer i klasseregler kun omfatter punkterne i nævnt i brev. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 22 stemmer for, 0 imod. 

 

Andet forslag: 

Forslag til ændring af G.6.2 omhandlende dugvægt for Mylarsejl.  

1. At dugvægt for Mylar-sejl på min. 200 g/m2 ophæves 

7 stemmer for forslaget, 9 stemmer imod. Forslaget således nedstemt. 

 

Alternativt forslag vedr. G.6.2 omhandlende dugvægt for Mylarsejl. 

2. Dugvægten for Mylarsejl ændres i stedet til min. 160 g/m2. 

9 stemmer for, 8 stemmer imod. 

 

Afstemningen medførte usikkerhed om hvorvidt forslaget var godkendt eller ej i henhold til vedtægter. 

Det var ikke muligt at få dette afklaret under general forsamlingen og det blev pålagt bestyrelsen hur-

tigst muligt at få dette punkt afklaret med Dansk Sejlunion. 

 

Ad 9.: Eventuelt 

- Per Risvang orienterede vedr. forandrings processen i Dansk Sejlunion. Og anbefalede blandt 

andet deltagelse fra DASP i forbindelse med de igangværende diskussioner i DS vedr. klasse-

både. 

 

- Vi diskuterede hvilke forventninger der er til den fremtiden udvikling for Spækhuggerklassen 

blandt andet set i relation til at antallet af deltagere, eksempelvis til DM, tilsyneladende bliver 

mindre og mindre.  

 

- Bestyrelsen blev spurgt vedr. gældende retningslinjer for dispensationer. Udstedelse af dispen-

sationer vil altid været baseret på et skøn men i øvrigt indenfor rammerne som beskrevet i ved-

tægterne.  

 

Referent Anders Eskling  Dirigent Jesper Andersen 


