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Bestyrelsesmøde torsdag den 5. marts 2015 kl. 17 – 21 
Hos Jesper, Kobbelskoven 19, 6000 Kolding 
 
Afbud: Simon 
Referent: Jesper 
 
Dagsorden og referat 

1. DM 2015 uge 33 i Aarhus (Jesper og Per) 
Stævnet er i god fremdrift. Der er en gruppe af Express og Spækhugger sejlere, 
der sammen med stævneleder Peter West og baneleder Michael Andersen (KDY) 
organisere stævnet.  
Økonomien er baseret på et startgebyr på 1700 kr. pr båd. Det inkluderer alt 
undtagen aftensmad og evt. campingvogn. 
Forslag: lav huskeliste til sejlerne, hold styr på registrering af sejl/sejlknapper 

2. DM 2016 (Sune) 
Uge 33 i Sejlklubben Sundet. Måske sammen med IF´erne. 

3. DM 2017 på nordkysten Sjælland (Lynæs, Gilleleje, Hornbæk) 
4. Skolebåds projekt (Sune og Per)  

Spækhugger klubben (SK) vil tilbyde Sejlerskolerne en opfølgning på optimerings 
projektet i 2014, hvor SK organiserer nogle dage og betaler rejseomkostninger. 
Per R. er rådgiver som i 2014. 
Træningsdag i maj (evt. 14/5) skal også tilbydes (Lars). 

5. Ansøgning fra Sejlklubben København om støtte til renovering af ny indkøbte 
Spækhuggere (Jesper). 
Svar: SK vil tilbyde Sejlklubben København en vejledning som beskrevet i pkt 4. 
Men ikke et direkte økonomisk tilskud til bådene. Svar sendt 6/3. 

6. Den første Spækhugger (Henrik, Per og Jesper) 
Den er nu klar til opbygning; cockpit og agterste del af dæk samt aptering er fjer-
net. Fribord er slebet ned. Står under presenning i Aarhus. Byggeprojekt forsæt-
ter til efteråret 2015. 
Martin og Henrik arbejder videre med økonomisk støtte (Hempel, Tuborg, Biku-
ben m.fl.). Der er også kontakt til flere materiale sponsorer. Budgettet er forsat 
150.000 kr. 
Via DS bliver der formodentlig en mulighed for indsamling med mulighed for 
skatte fradrag. 

7. Master (Per og Jesper) 
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Der er en efterspørgsel på masterør.   
Jan P. (DEN 177) har designet et maste topbeslag og mastetop. Mastebund er li-
geledes designet.  
Der skal beskrives en model for indkøb af masterør snarest. Når bestyrelsen har 
godkendt denne, kan projektet sættes i gang. Projektet skal balancere økono-
misk. 

8. Hjemmeside (Sune) 
Valget for ny platform er ”Umbraco”. Sune har kontakt til udvikler Ulrich Espen. 
Det forventes at de nuværende databaseløsninger kan videreføres i al væsentlig-
hed. 
Der afsættes 13.000 kr. til projektet. 

9. Økonomi orientering (Lars) 
Status 105.000 kr. 
Lars laver et budget for 2015 og 2016. 

10. Klassebåds DS-netværk (Jesper) 
Der er etableret et netværk mellem alle kapsejlads aktive klasser (joller og kølbå-
de) i DS regi. Formålet er erfarings udveksling og fremme muligheden for at løfte 
opgaver i flok. 

11. Generalforsamling 2015  
Torsdag 13/8 kl 20 i Aarhus Sejlklub. På valg er Henrik, Martin og Jesper. 

12. Eventuelt 
Godkendelse af Spækhugger klubben i Nets trækker ud. Lars rykker. 
Sjælland Rundt og Fyn Rundt (Classic fra Kerteminde). Lars laver et opslag. 
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