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Deltagere 

Martin Bach, Kaj Thomsen, Rasmus Kjær, Lars Møller Nielsen, Henrik Nepper-
Christensen,  Jesper Andersen 

Afbud :  

Ingen 

 
Mødedato 22.04.2010 

 
Sted Kolding 

 
Tid 17 til 21 

 
Emne / pkt. 

 
Tekst 

 
Aktion 

1)  
Evaluering af standen 
på ”Både i Bella” 

Stor tilfredshed med standen. DEN 30 præsenterede sig fint. Pasningen af standen var stabil og der 
var mange besøgende. 
De samlede omkostninger bliver omkring 25.000 kr. inklusiv reception. 
Der er ikke umiddelbar stemning for at lave en stand i 2011 

 

2) DM 2010 plan og 
økonomi 
 

Sundet Sejlklub er meget optaget af opgaven. Der er aftale med baneleder og protestkomite 
formand. 
Der er nu indregnet leje af telt i budgettet for stævnet, der nu skulle fremstå mere realistisk. 
Spækhuggerklubben finansierer om nødvendigt 1) Trac-trac (GPS tracking af alle både i alle 
sejladser) og 2) stævne trøjer. Budget 20.000 + 20.000 kr. 
Hans Erik spørges om han vil være presse koordinator 

Rasmus 
 
 
 
 
Henrik 

3) DM 2010 indbydelse Er næsten færdig. Der mangler nogle faktuelle oplysninger. 
Den skal færdiggøres i uge 17 så den kan offentliggøres sammen med tilmeldingsside på 
spaekhugger.dk  

Rasmus 
Lars 

4) DM 2010 rekruttering 
 

Det er en målsætning at vi bliver 40 Spækhuggere og nogle Grinder, Kaskelotter og Marsvin. 
Vi laver en bruttoliste, de fordeles på bestyrelsen som kontakter sejlerne direkte med henblik på 
deltagelse i DM 2010.  
Jesper skriver til alle tidligere mester i klassen 
Henrik kontakter Hofmarskallatet om Prins Frederik kan spørges. 
Alle skolebåde i København og Øresund kontaktes 

 
Martin 
Bestyrelsen 
Jesper 
Henrik 
Lars 

5) Jubilæums skrift Hans Erik Ortving, Ib Schneider og Henrik har nu færdig gjort manuskript på ca. 150 sider til 
”Spækhuggeren 1970-2010”.  
Plan: en flot trykning og uddeling til alle klubbens medlemmer.  
Der skal også gerne laves en restaurering manual. 
Økonomi: Trykning 30.000, måske 35.000 kr. 
Ansøgning til Sund og Bælt om 85.000 kr. til de 2 skrifter. 

Henrik 
 
 
 
HEO 
Henrik/Jesper 

6) Hjemmeside 
 

Den lever endnu og har det egentlig godt. Der sker ikke nogen fornyelse af betydning, fraset det 
brugerne selv ligger ind. 
Aftale; Thomas og ejeren af serveren skal have 6 fl. god rødvin hver. 
Henrik er fremover kontakt til Thomas 
Vi forsøger forsat at finde html kyndige til at overtage nogle af Thomas´ opgaver med rettelser 
på hjemmesiden. 
I det historiske arbejde har Spækhuggernyt vist sig at være en stærk kilde til historier og resultater. 
Hjemmesiden er ikke så stærk på dette felt. Hans Erik foreslår at der laves en art resume af årets 
begivenheder til hjemmsiden. 

 
 
Jesper 
Henrik 
Bestyrelsen 

7)  Nye æremedlemmer Henrik har sammen med Ib Schneider og Hans Erik Ortving lavet et forslag nye æresmedlemmer og 
om at indføre en æresbevisning. 
Der opbakning til at udnævne nyt/nye æremedlemmer i 2010 
Kvalifikationen for at blive æremedlem er at man har udført en ekstraordinær indsats i 
Spækhuggerklubbens tjeneste. 
En ærebevisning kunne være for en et ekstraordinært resultat i for eksempel kapsejlads. 
Diskussionen om hvem der har gjort sig fortjent til disse titler forsætter. En kåring skal ske til DM 
2010. 
 

Bestyrelsen 
 
 

8) DM 2009 appelsag Er afsluttet.   
Anker Schrøder, DEN 220, har skrevet nogle afsluttende kommentarer fra hans side. De ligges på 
spaekhugger.dk under DM 2009. 
Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere. 

 

9) DM 2011 
 
DM 2012 

Spækhuggerklubben vil gerne satse på Århus. Vi tror på et rimeligt deltager antal. 
Der er ansøgt Århus Sejlklub, der formodentlig gerne vil arrangere stævnet. 
Vi ansøger 1) Lynæs, 2) Hornbæk og 3) Vallensbæk 

Jesper 
 
Jesper 

10) Generalforsamling 
2010 
 

Afholdes fredag den 6. august i Sundet Sejlklub. Der er aktuelt ingen forslag. 
Henrik, Kaj og Lars er på valg 
Kaj og Lars genopstiller 

 

11) Økonomi Når alle udgifter til Både i Bella medregnes er årets resultat -5000 kr. 
Der er ca. 92.000 kr. i kassen 
Der er disponeret op til DM 2010 40.000 kr. og Jubilæumsbog 35.000 kr. 
Kasse beholdning om 1 år forventes at være større end 50.000 kr. 
Der sendes nu en e-mail baseret opkrævning til udlændinge og en rykker til alle der ikke betaler i 
første omgang. 

 
 
 
 
Lars 

12) Næste møde 
 

Der er ikke aftalt flere møder før generalforsamlingen.  

13) Eventuelt 1) Der produceres ikke nye Spækhugger vimpler, da efterspørgslen forventes at være lille. 
2) Peter Bruun har forespurgt om nye Spækhuggere kan få et nummer der i højre grad afspejler de 
reelle antal byggede både i stedet for 700+ 
Vi tager stilling når det bliver aktuelt, herunder må vi sende en forespørgsel til DS. 

 

 


