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DASP bestyrelsesmøde 
 
Deltagere 

Anders, Thomas, Lars, Søren, Kim, Jesper 

 

 
Mødedato 

24.04.2006 

 
Sted 

Kolding, Jesper Andersen 

 
Tid 

17 til 21 
 
Emne / pkt. 

 
Tekst 

 
Action: 

1) referat fra sidste 
møde. 

Godkendt 0 

2) DM 2006 i 
Kragenæs 

Kragernæs Sejlklub har meldt at de i hovedtræk er klar. 
- Bane: op-ned med afvisermærke og gate. Sejltid 1½ time. 2 eller 3 runder 
med målgang på læns. 7 sejladser tilstræbes. 
- 1. sejlads start torsdag kl. 12.00, Kragenæs orienteres. 
Vi tjekker med DS hvordan DS-statutter om sejltid ved DM administreres 
Og dermed om der er behov for dispensations ansøgninger. 
- Sejladsbestemmelser: er på vej fra Kragenæs 
Indbydelse trykkes i Spækhuggernyt, der udsendes medio juni. 
- Kontrol: spilerstage længde og mærker på mast og bom. Udføres af Lars, 
Anders, Kim, Søren og Thomas, så vidt mulig onsdag og torsdag på alle både. 
- kran: bestilles af Kragenæs Sejlklub.   
- trøjer: blå T-shirt med tryk på bryst og ryg i hvid og evt. grønt 
spækhuggerlogo. Til alle deltagere og alle officials som gave. 
Ca. 125 stk. Pris ca. 7-8000 kr. 
- vi skal opfordre deltagerne til at tilmelde sig nu via vores hjemme side og en 
mail til alle medlemmer. 
- fotograf til billeder og evt. video: Ricky spørges 
Alternativt spørges Kragenæs om emner. 
Spørges om sponsor gaver: Masnedø og John Mast 
North  
Elvstrøm (Flemming Djernæs) 
- Indrammet plakat til Kragenæs Sejlklub 
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3) DM 2007 og 
2008 

Helsingør har sagt nej til 2007, men ja til 2008 
Kerteminde har ikke svaret på forespørgsel til 2008 – rykkes 
Plan: for 2007 spørges:              Nivå 
                                                   Hornbæk 
Når 2007 er fastlagt arbejdes videre med 2008 
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4) General-
forsamling 2006  

Indkaldelse i Spækhuggernyt medio juni 
Alle besætningsmedlemmer opfordres til at deltage med taleret.  
Dirigent: Jens Lillegaard spørges 
Beretning skrives og rundsendes til godkendelse i bestyrelsen 
Regnskab opstilles og bringes til revisor for godkendelse. 
Kontingent 2007: uændret 225 kr. ? 
På valg i bestyrelsen Anders, Søren og Lars på valg 2006.  
Alle modtager genvalg 
Suppleant: Mads Peter Gallt er på valg: Spørges om genvalg  
Revisor: Anker Schrøder på valg, spørges om genvalg 
Revisor suppleant Per Risvang Sørensen spørges om genvalg 
Indkomne forslag: ingen. Deadlinie 1. juni 
Eventuelt:  
- DM dato: fra 1. torsdag i august eller sidste weekend i skoleferien (2. 
weekend i august). 
- Spækhuggernyt’s fremtid 
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http://www.spaekhugger.dk/Forside.html
http://www.spaekhugger.dk/Forside.html
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5) Spækhuggernyt Der er ikke nogen ny redaktør. 
Plan: 2 emner spørges og der laves et job opslag på hjemmesiden 
Lars laver næste nummer med opsætning ved trykkeri 

 
Lars 
 

6) Mylar forsejl 
dugvægt  

Alle indlæg er lagt på hjemmesiden. 
Bestyrelsen forholder sig afventende. 

0 

7) Teknisk 
ansvarlig i DASP 

Ingen emner. Vi laver et job-opslag på hjemmesiden Jesper 

8) Klasseregler Klassereglerne er nu endelig godkendt af DS i forhold til Mark II 0 

9) Hjemmeside Personfølsomme data (specielt i fartøjs registret) fjernes fra den offentlige del 
af hjemmesiden 
Der oprettes en job-opslags-side 
Oprydningen på sejler tips har skabt overblik 

Thomas  

10) DS Klassebåde 
udviklings projekt 

Efter 2 møder er arbejdet indtil videre lagt i et udvalg. Specialklub 
repræsentanter fra 505 og Folkebåde. 
 

0 

11) DS 
generalforsamling 

Jesper deltog. Se pkt. 10 0 

12) Butikken Der er trykt 50 stk. sweatshirts. Beholdning nu 65. 
Salget går langsomt 
Priser reduceres til produktionspris på rest-lageret. 

 
 
Kim 

13) Eventuelt - I budgettet oprettes en post på 600 kr./år til hver kreds til fortæring og /eller 
præmier efter kredsens valg. Rest beløb kan ikke overføres til næste år. 
- Anders’ fotostory linkes fra hjemmesiden 
- Bøgestrømmens pokalserie er ikke offentlig gjort. 
- DM dato: undervisningsministriet spørges om fremtidig skoleferie placering 
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18) Næste møde Onsdag den 2. august kl. 21 i Kragenæs Alle 

 


