
 

 

Spækhugger klubben 

 

Bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 10/1 2012 kl. 17-21 

hos Rene Hansen, Risvangsvej 39, Hårup, Hjortshøj 

 

Deltagere:  

Kaj Thomsen, Henrik Nepper Christensen, Lars Møller Nielsen,  

Jesper Andersen, Rene Hansen 

Afbud pga. sygdom Martin Bach 

 

Referent: Rene Hansen 

 

Dagsorden 

1. 

Vi deltager på Både i Bella 2012, 24/2 til 4/3 med 7 udstillingsdage fra 10-18.  

Peter Bruun stiller DEN 24 til rådighed. Tema er hvor billigt man kan komme ud at 

sejle Spækhugger ved præsentation af de brugte både, der aktuelt er til salg. Ideer til 

renovering og nogen om kapsejlads. 

Per Risvang og Jesper stiller standen op torsdag. Rene laver planche med brugte både. 

Jesper forhører med Trac-Trac for sponsorering og opsætning af fladskærm/projektor. 

Henrik står for personale og Lars & Co for nedtagning af standen. 

Der skal også laves et handout om Spækhuggeren. Martin spørges om han vil lave den. 

Henrik eftersøger filen fra 2010 pjecen. 

 

2. 

DM 2012 i Vallensbæk fik ok med hensyn til fælles sejlads med 806erne. 

Martin er ledende person fra Spækhugger klubben. 

 

3. 

DM 2013 er en realitet i Kragenæs. Vi skal samarbejde med Folkebådene, men sejle på 

2 baner. 1 nord for og en syd for Kragenæs. Jesper er kontakt person indtil videre. 

 

4. 

DM 2014; Lars vil begynde at arbejde på sagen. Nordlige Øresund er første valg. Der 

vil blive taget kontakt til Nivå og Vedbæk. 

 

5. 

For klubbådsprojektet er planen at vi vil annoncere i Sejlunionens blad Sejler. Vi vil 

kaste en luns ud og se om nogen melder sig med interesse for kapsejlerskolebåd. Det 

forventes at en renoveret båd vil koste 100.000 kr. og Spækhuggerklubben vil yde et 

tilskud på 25.000-30.000 kr. DEN 133 Nauja er en konkret mulighed. 

 

6. 

Lars har styr på økonomien og melder ok til delsponsering af klubbåd. 

 

7. 

Referat af General forsamling 2011 er lavet af Lars. 

 

8.  

Efter ønske fra Peter Bruun blev muligheden for at sænke spilerfalds højden fra det 



 

 

nuværende punkt med ca. 75 cm til det oprindelige lige over fokkegodset. 

Argumenterne er; det vil se pænere ud, tendensen til at pendle bliver mindre og spiler 

stagen bliver nemmere at nå. 

En del master kan imidlertid ikke umiddelbart flytte spilerfaldet ned. De vil skulle 

montere et hjul eller blok først. 

Emnet blev diskuteret uden afklaring. 

 

8. Næste møde finder sted 10. april 2012 hos  

Henrik Nepper Christensen 

Parkvænget 31  

2920 Charlottenlund 

Sjælland 

 

Med Jyske hilsner 

Rene`   

 
  


