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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 3. april 2013 kl. 17 – 20.30 
Hos Per Risvang, Godhåbsgade 29, 8000 Århus C 
 
Afbud: ingen 
Referent: Jesper 
 
Dagsorden 

1) DM 2013 i Kragenæs; Henrik og Martin har afholdt et møde med Kragenæs Sejlklub sammen med Fol-
kebådsklubben (FK). Med enkelte efterfølgende justeringer er der styr på arrangementet. Også TracTrac 
er på plads. North Sails vil give en spiler i præmie. Martin tager kontakt FK og aftaler fælles erkendtlig-
hed til Kragenæs Sejlklub og officials. 

2) DM 2014; da Folkebåds klubben ikke for nuværende ønsker at indgå i endnu et samarbejdsstævne i Ly-
næs i 2014 har Jesper ultimo februar spurgt i Gilleleje med uge 27 eller 32 som forslag til afviklings uger. 
Det skal på deres bestyrelsesmøde, men der er endnu ikke svar. Hvis svaret er negativt forsætter fore-
spørgslerne til Hornbæk og Nivå. 

3) Skolebåds projekt; Der har ikke været henvendelser fra interesserede sejlklubber efter artikel i Sejler no 
3 i 2012. Vi gør ikke mere og forventer ikke at projektet kommer i gang. Hvis der mod forventning skulle 
komme henvendelser tager vi den derfra. 

4) Nye master; prisen for en ny mast ved John Mast er 39.000kr. og 51.000kr. inkl. løbende og stående rig. 
Prisen for et masterør er 21.000 kr.  
Problemstilling:  
a) Der må forventes et stigende behov for nye master på grund af alder (+40 år) 
b) Ved maste havari kommer erstatnings summen hurtigt op på 70-100.000kr., hvis der også er sejl og 

skrog skade. Med handelspriser på 50-100.000 kr. og tilsvarende forsikrings summer er sådanne 
skader på kanten af total skade og der med at forsikrings summen udbetales og båden skrottes. 

c) En væsentlig årsag til at have kasko forsikring er mastehavari. 
d) De nuværende priser vil afholde de fleste fra at udskifte masten uden forsikringsdækning. 
Mulighed: SK kan få fremstillet masterør for 3400 kr stykket (ved 25 stk. svarende til 85.000kr. inklusiv 
værktøj). 
Klassereglerne ændres så materiale valg til bundstykke i mastetop og mastefod gøres fri. Men maste-
toppen skal bevare sit visuelle udtryk. Så kan fald hjul og hækstag befæstning laves af standard beslag 
eller vinkel profiler og faconen skabes af en plast/fiberskal skal. 
Det skal undersøges  
a) Hvad Steffen Hamacher kan montere en mast for 
b) Hvad skaller til en mastetop kan laves for 
c) Hvad DS siger til disse ændringer af klassereglerne. 
d) Hvad John Mast (Sten Christensen) siger til en sådan plan.   

5) Økonomi orientering: kasse beholdning ca. 69.000kr. Kontingent udsendes omkring 1. maj og vil give ca. 
56.000 kr.  

6) Medlems og båd kartotek varetages fremadrettet af Rene. 
7) Hjemmeside drift drøftes. Jesper spørger om Peter Møller vil varetage noget af hjemmesidens drift 

fremover. 
8) Generalforsamling 2013:   

a. på valg er Henrik, Martin og Jesper. Alle modtager genvalg. Simon skal spørges om hen vil væ-
re suppleant igen.  

b. medlems typer (Søren Dues forslag 2012); Jesper tager kontakt til Søren. Henrik NC vil gerne 
hjælpe Søren,  

c. klasse regler om mast og forslag om at SK får produceret master kvalificeres af Jesper og Per 
d. Jesper skriver beretning og indkalder til GF 

9) Næste møde er efter GF.  
 
Jesper Andersen, 4/4 2013 
 


