
29. januar 2009 

 

Bestyrelsesmøde i Spækhuggerklubben 

mandag den 26. januar 2009  

hos Henrik 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer var tilstede 

 

Pkt. 1 DM 2009 i Sletten 

 Martin redegjorde for fremskridtene og han vil være i tæt kontakt med klubben. 

Pkt. 2 DM 2010 i Sundet 

Efter drøftelserne i Bestyrelsen og med formand og kapsejladsleder fra SUNDET 

tegner der sig følgende billede: 

 DM afvikles 6, 7. og 8. august, dvs. fredag, lørdag, søndag, efter ønske fra 

SUNDET 

 Tidligere Danmarksmestre søges samlet til 4 op-ned sejladser torsdag den 5. 

august med efterfølgende Jubilæumsmiddag 

 Der arrangeres dagsudflugt til Flakfortet onsdag den 4. august og testsejlads 

onsdag aften. 

Der arbejdes i øvrigt med følgende ideer: 

- alle både samles i ”svanesøen” og succeskriteriet er 40 både 

- der opstilles telt a la Tårbæk samme sted til brug for moleøl, musik, film, fest m.v. 

- der overvejes børne- og dameprogram samt matchrace i 12’erne hver aften 

- Grinder, Kaskelotter og Marsvin kontaktes ad deltagelse i ”Jubilæumsugen” 

- intensiv sponsor-kontakt 

SUNDET er meget entusiastisk, også for at vise, at der er et liv i klubben der 

berettiger det flotte klubhus. 

 



Forberedelsesgruppen består p.t. af 

Henrik, Rasmus og Lars 

Hans Erik Ortving 

Ib Schneider 

Jens Andreasen, formand for Sundet 

Christina D. Nielsen, kapsejladschef i Sundet 

Pkt. 3 Jubilæum 2010 

Der er nedsat en forberedelsesgruppe bestående af Henrik, HEO og Ib Schneider der  

arbejder med følgende aktiviteter: 

- film, CD m.v. 

- bog med følgende overskrifter: 

Peter Bruun 

Det svenske værft 

Trim 

Tekniske detaljer 

40 års sejlhistorie 

Jorden Rundt 

Huggertoppen 

Billeder og tegninger af Rosa 

Valentinas ejer 

Hjemmesiden 

 Produktionsomkostningerne er 200.000 kr. så der skal søges fonde 

- skolebåde som gave fra Nordea 

Jesper vil kontakte Bella Centret med sigte på udstilling af 2 spækhuggere i marts 

2010. 

Pkt. 4 Økonomi 

 Vi har p.t. 99.000 kr. i kassen 

Pkt. 5 Spækhuggernyt 

Spækhuggernyt opgives. I stedet blot udsendelse af A 4-ark med indkaldelse til 

generalforsamling plus DM. Lars har opgaven. 

 Jesper vil se nærmere på vedtægterne ad modernisering. 

Pkt. 6.  Eventuelt 

 Næste møde hos Kaj i Fåborg den 21. april kl. 17.00 

Henrik 


