
Spækhugger Klubben 
  
Referat af Bestyrelsesmøde søndag 4/3 2018 kl 12-16 i Aarhus Sejlklub. 

Deltagere: Lars Møller Nielsen, Martin Bach, Per Risvang, Sune Wohlert, Henrik Nepper-Chri-
stensen og Jesper Andersen 

Afbud: Eva 

Referent: Sune 

Dagsorden/Referat i kursiv 

1. Den Første Spækhugger 
Projektet nærmer sig drastisk sin afslutning og projektet forventes 100% færdigt i 
2018. Der er igangsat forberedelser til fejring. Dato kommer snarligt. Udover de sid-
ste praktiske ting, så skal der arrangeres en transport sejlads fra Århus til Svend-
borg. Det kan eventuelt planlægges sammen med Fyn rundt hvis nogen har lyst til 
dette. Af andre administrative ting mangler: Sponsor til spiler, Juridisk udlånsdoku-
ment, afklaring af forsikring mm. 

2. DM 2018 (Martin og Sune) 
Kvindeligsejlklub og Københavns sejlklub er i fuld gang med forberedelserne til 
Danmarks mesterskabet 2018 - det tegner til at blive et rigtig godt arrangement. 

3. DM 2019 og 2020 
Danmark mesterskabet i 2019 vil foregå i Århus, hvor vi spørger Aarhus sejlklub om 
at være vært. Danmark mesterskabet i 2020 vi arbejder på at finde en god havn i 
Øresundsregionen til arrangement, som også er vores 50 års jubilæums år. 

4. Trænings dage i Svanemøllen og Aarhus -DS tilskud (Lars)  
Spækhugger klubben har ansøgt Dansk sejlunion og tilskud afholdelse af 2 trænings 
dag med træner og RIB osv. Vi har fra Dansk sejlunion modtaget kr. 10.500,- til de-
ling imellem Århus/Øresund (Svanemøllen) Trænings dagen i Svanemøllen bliver den 
12 maj - dagen før Spækhugger Cup. Århus trænings dag er endnu ikke fastlagt, men 
det kommer snarligt på de sædvanlige medier.  

5. Klasseregler i relation til sejl; North 3Di Nordac? (Jesper)  
Spækhuggerklubben ser ikke noget problem i 3di NorDac dugen. Men bestyrelsens vil 
ikke tage stilling til den teknisk benævnelse af dugen. Vi beder Teknisk udvalg i DS 
om at tage stilling til dette. 

6. Økonomi orientering (Lars)  
Foreningens kassen er dags dato på cirka kr. 200.000,- der skal dog fratrækkes til-
skuddet vi har modtaget fra fonden til DEN1 og de udgifter vi har committet os til i 
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den forbindelse. Men der er pt. ingen overraskelser i forhold til tidligere udmeldin-
ger. 

  
7. Hjemmeside; status, evaluering og fremtid (Sune, Jesper) 

Der blev drøftet muligheder og behovet for at oprette en ”Tips og triks” som på den 
gamle side. Vi besluttede at man i dag benytter FB til dette, selv om mange af sva-
rene bliver gengangere, så slipper man for Nyheder der ikke er tidssvarende som i 
den gamle FAQ.  Der blev forespurgt til om det var muligt at få Facebook feed på 
hjemmesiden (Jesper undersøger med Asger). Der blev efterlyst nye kvalitets bille-
der til karrusellen på forsiden.  

8. Andre sejladser i 2018; Fyn Rundt Classic, Sjælland Rundt, Aarhus2star, 
Sejladserne Sjælland Rundt og Fyn Rundt Classic forsøges promoveres som Spækhug-
ger stævner hvor man kan få sit eget løb. (17 Spækhuggere til start i Århus2star og 
alt udsolgt.)  

9. Generalforsamling 2018 
     Fredag den 24. August i Kvindelig Sejlklub 
     Jesper laver beretning. Lars laver regnskab. 
     På valg er Per, Lars og Sune; alle modtager genvalg 

10.Eventuelt 
>Underudvalget ”Jubilæum år 2020”  
Berettede at de var gået i gang med forberedelserne og præsenterede en masse 
sjove ideer som skal afprøves om de kan blive til noget i forbindelse med Jubilæet. 
Herunder kan nævnes:  

-Spækhugger på Dansk Design museum ala ved den oprindelige introduktion 
-ID prisen for langtidsholdbart brugsdesign  
-En fremadrettet bog om Spækhuggeren muligheder i fremtiden og de muligheder 
man kan opnå med de ændringer vi har fået foretaget i klasse reglerne gennem åre-
ne i forbindelse med renovering og selvbyg projekteret osv. 
- mulighed for et Spækhugger sommertræf udover DM - der kommer forslag til 
destination.  Medlemmer Per, Henrik  
 
>Underudvalget ”Fornyelse af bestyrelses funktioner og DM som event”  
Beretter at de også har haft møde og har drøftet følgende. Nedenstående Referat 
fra mødet 
 
    Formål med mødet: 

Udspecificere formål, redskaber og platforme ift sponsorer, kommunikation DM og 
andre discipliner som fylder meget eller måske for lidt i bestyrelses sammenhæng i 
dag. Samt forslag til hvordan det kunne se ud i fremtiden. Uddelegeret på flere per-
soner. 
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Sponsorer:  
Formål og opgaver: Skaffe præmier og pengemidler hvis muligt. Fx gaver til frivilli-
ge. Tractrac.  
Præmiesponsorliste: eksempelvis Ryding, North, Tempo, Watski, Århus Seashop, 
OneSail,  
Hovedsponsor for DM, eller hele året  
En økonomisk bidragsyder.  
Ifm DM: Kontakt til klub. Formaliteter sponsorer  
 
Kommunikation 
Formål: Gøre reklame for klassen og formidle aktivitet omkring kapsejlads, primært 
ift DM 

o Skaffe flere deltagere 

o Skabe mere opmærksomhed om stævnet 

o Skabe opmærksomhed for sponsorer og arrangør 

o Koordination med arrangør 

o Hjemmesiden og dens rolle 

o Facebook 

Midler/platforme: 
Facebook 
Bådmagasiner 
Fotos 
Hjemmesiden  
Kommunikation under DM: 
Ideelt set en der ikke deltager i DM.  

DM – Forberedelser/forbedringer/tiltag: 
Bedre forplejning 
Belønning 
Debutantpris 
Dagens manøvre  
Dagens højdespringer 
Præmiering af skolebåde (men udfordring fordi de samme vinder)  

Medlemmer Eva, Martin, Sune 

Eventuelt fortsat 
Generelt blev der talt meget om kommunikation og kommunikations funktionens i 
forbindelse med de 2 underudvalgs arbejde og der forestår en opgave med at få be-
sat funktionerne og finde ressourcerne. Det blev derfor vedtaget at der skulle tilfø-
res væsentligt flere midler til dette område end hvad har været normalen i de for-
gangene år.  
Lars ville udforme udkast til et budget som skal rumme midler til kommunikationen 
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dels som et boost til klassen og dels til at dække aktiviteterne der vil komme i for-
bindelse med Jubilæet i år 2020
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