Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Spækhuggerklub
fredag den 5. august 2005
Deltagere:
Thomas Sennels, Anders Eskling, Lars Møller Nielsen, Kim Isager, Søren Vester og Jesper
Andersen.
1)
Mødet var det 1. efter nyvalg på generalforsamlingen den 4. august.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand Jesper Andersen,
Kasserer Anders Eskling
2)
Opgaverfordeling:
Spækhugger hjemmeside: Thomas
Butiksbestyrer: Kim
Spækhuggernyt: Lars (sammen med redaktør Stina Kappelgaard)
Kontingent opkrævninger: Lars
DM placeringer 2006-2008: Søren
DS klassebåds udviklingsprojekt: Thomas
Implementering af Spækhugger Mark III i klassereglerne: Jesper
Referat af generalforsamlingen: Anders
3)
På generalforsamlingen 4/8 blev bestyrelsens kompetence til at udstede dispensationer drøftet.
Det skal afklares hvilke rammer og retningslinier, der skal være for dette fremover.
Anders spørger i DS (i forbindelse med henvendelse om flertals afgørelser).
Jesper spørger den tidligere formand Torben Vang.
4)
På generalforsamlingen 4/8 blev ”almindeligt stemmeflertal” tolket forskelligt af nogle af
mødedeltagere i forbindelse med afstemningen om dugvægt i forsejl..
Anders afklarer dette ved henvendelse til DS.
5)
Der er aktuelt ingen aftaler, endsige henvendelser fra klubber, om placeringen af DM fremover.
Placeringen af DM i kommende år skal følge nedenstående skitse:
2006: farvandet syd for Sjælland fra Korsør til Præstø.
Kragenæs blev anbefalet af Kim og skal undersøges.
2007: Øresund
2008: Jyllands østkyst eller Fyn
6)
Udestående spørgsmål:
 Klassemåler eller teknisk ansvarlig
 Ikke-danske bådes status, herunder klassebevis og grundlag for deltagelse i DM.
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Spækhuggernyts form og antal udgivelse pr. år.
Bådudstilling i Bella Center, februar 2006 med den nye Spækhugger Mark III.
Dansk Spækhugger klubbens navn.
Redigering af klasse reglerne i forhold til den nye minimumsvægt på dugen i forsejl..
Fastlæggelse af hvem i bestyrelsen der sidder 1 år og hvem der sidder 2 år før de
kommer på valg.
Skal bestyrelses referater i Spækhuggernyt.

7)
Ide:
Mulighed for at rundsende mails via hjemmesiden til f.eks. gaster (ikke båd ejere).
8)
Kommende møder:
2 møder efteråret 05.
1. møde: mandag eller torsdag i uge 36 eller 37, lørdag i uge 36 hos Søren Vester i Fåborg
(Dyreborg).
2. møde: mandag eller torsdag i uge 44 eller 45
2 møder i foråret 06 og 1 efter næste generalforsamling.
Referent Jesper Andersen, 8/8 2005
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