
  

Spækhugger klubben
  
Beretning for 2016-2017 
Foreningen  
havde i 2016-17 182 betalende medlemmer. Det er 15 flere end forrige år. 
Kassebeholdning er ultimo april 2017 på 96.000. 
Vi har yderligere 11 master på lager til en forventet salgspris på 55.000. 

Bestyrelsen 
Har været Lars, Martin, Henrik, Per, Sune og Jesper. Vi har haft 2 bestyrelses møder. 
Opgave fordelingen har været Jesper formand, Lars kasserer, Martin DM, Sune  og Jesper ny hjemmeside, Per master, bådudstilling 
og DEN 1 og Henrik også DEN 1.  

DM 2016 
Var hos Sejlklubben Sundet i sammen med IF´erne. Vi var 26 Spækhuggere. Et fint stævne. 

Pokal serierne i 2016 
lever i Øresund med 15 deltagere og Århus Bugten med 5. 
I 2016 har vi været 3 Spækhugger i Classic Fyn Rundt fra Kerteminde. Der var 6 Spækhuggere med Sjælland Rundt. 

Bådudstilling i Fredericia 
havde en stand på udstillingen i februar 2017. 
DEN 21 havde fået den store tur og fremstod som ny. 
Vi stod på DS standen for at synliggøre muligheden for at komme billigt ud at sejle i en ældre kølbåd. 
Det synes jeg, vi til fulde levede op til. Der var mange positive reaktioner på vores stand. 

Træning 
Vi har søgt DS om tilskud til træningssamlinger og fået bevilliget 15.000 hertil. 
På den baggrund afholdt vi en træningssamling i Aarhus i maj og en i Svanemøllen i både maj og august med ca 15 deltagere begge 
steder. 

Klassereglerne 
Har fået et eftersyn i relation til afsnittet om sejl. Det startede med at en sejlmager betvivlede, at vi måtte have laminatforsejl i String 
design (polyester trådene er udlagt i forhold til belastningerne). Det har vi fået teknisk udvalg i DS´s vurdering af og konklusionen er 
at det er lovligt. Til gengæld er nogle sejls barm forstærkninger ikke lovlige og storsejl med løs fod ej heller. 
Bestyrelsen har det udgangspunkt at de eksisterende sejl i klasse skal gøres lovlige, hvis de ikke er det. 
Derfor stiller bestyrelsen forslag til justeringer af klassereglerne således dette opnås. 

Hjemmesiden  
Er nu kommet i en ny udgave på en ny platform. 
Det betyder både en fremtids sikring (i et ukendt antal år) på den basale funktionalitet og en meget bedre tilgængelighed for at lave 
nye opslag. 

Sejlerskoler og Spækhugger. 
Vi har stadig kontakt til sejlerskolerne i Svanemøllen og der har været hjulpet med råd i forhold til renovering af flere sejlerskolebåde 
i København og Fredericia.. 

Master 
Der er pr 1. maj solgt 11 rør og vi har 11 igen. Prisen er forsat 5.000 kr. 

DEN 1 
Har været 3. tur i byggehal. Den har nu fået nyt dæk. 
Vi regner med at den bliver færdig til foråret 2018. 
Finansieringen er på plads. En indsamling via DS givet knap 15.000 og vi har fået 100.000 fra Ragnhild Bruuns fond. Sammen med 
tilsagn om materielsponsorer på 100.000 er vi i mål i forhold til budgettet. 

Budgettet for 2016-17 
En del af formuen være placeret i masterør indtil de er solgt. 

Jesper Andersen  
Formand 
Generalforsamlingen i Lynetten 17/8 2017

 


