
Spækhugger klubben 
Referat bestyrelsesmøde den 21. februar 2019, 17-21 hos Martin


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


Afbud: Eva Holm-Jørgensen


Referent: Martin


1. Konstituering af bestyrelsen 

Formand; Jesper, Kasserer; Lars, Tursejlere; Henrik, Teknik; Per


2. Den første spækhugger, status: 


D1 er næste færdig. Hun kan sejle, men kan med fordel opgraderes over dæk, og der mangler 
noget maling under dæk. D1 deltog i Knebel Vig 2-star i 2018 og klarede sig fint.


Det var planen at D1 skulle ligge i Svendborg, som en del af Danmarks museum for Lystsejlads´ 
sejlende flåde.


Men det er vores vurdering, at museet aktuelt har relativt få ressourcer. 


Derfor er det planen at D1 ligger i Århus i 2019, og at den i 2020 muligvis deltager i DM i 
Øresund.


3. Evaluering af DM 2018:  

Bestyrelsen var meget tilfredse med Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København´s af DM. 
Stor ros til klubberne.


4. DM 2019:  

Afholdes i Århus 24-26 august. DM’et afholdes sammen med Express. Det nye 
Sejlsportscenter bliver rammen om DM. Det forventes at der kommer 12-15 lokale og 10 fra 
Øresund. Det vil blive forsøgt at organisere en fælles etape/transportssejlads for spækhuggere 
fra Øresund. Per og Jesper er med i arrangør gruppen


5. DM 2020 (50 års jubilæum): 


Bestyrelsen vil arbejde på at det bliver i Svanemøllen. Sune, Lars og Martin er på opgaven


6. 50 års jubilæum:  

Bog om klassen. Vinkel: fremadrettet, klassens udvikling og fremtid. Per Risvang og Henrik er 
ankermænd. 


Tursejlere: forslag om sommertræf i 2020. Forslag og input ønskes og efterlyses snarest via 
Facebook. 


ID (designpris): ID prisen ansøges med udgangspunkt i holdbart design (Henrik) 


Deltagelse på bådudstilling er en mulighed. Men der er ikke indendørs bådudstillinger i i 
Danmark i 2020.    


7. Træningsdage 2019 og tilskud:  



Spækhuggerklubben har modtaget i alt 14.000 i tilskud i år fra DS til træningsdage. Vi afholder 
dem i henholdsvis København og Århus (’knudepunkter’ for spækhugger sejlads). 
Træningsdagen i København finder sted d. 11/5 i sammenhæng med Spækhugger Cup (12/5), 
arrangementet i Århus finder sted den 4-5/5


8. Økonomiorientering: 


Økonomien er god. Pt. over 180.000 kr. På kontoen. vi har stadig 7 master på lager ud af 
oprindeligt 25.


9. Distancesejladser 2019: 


Århus 2-star: Spækhuggerne suverænt største klassebåd med 19 tilmeldte både. Bestyrelsen 
opfordrer til at prioritere Sjælland Rundt (Lars undersøger om vi kan få egen bro) samt Fyn 
Rundt Classic (fra Kerteminde).


10. Generalforsamling 2019.


Afholdes ved DM i Aarhus torsdag den 22. august kl. 20


På valg er Henrik, Martin og Jesper. Alle genopstiller.


11. Eventuelt: 


Antal besætningsmedlemmer og udskiftning af besætning undervejs til DM drøftes.


Vi skal gøre det mere klart, hvad rammerne er og udnytte fleksibiliteten i de nye DM statutter. 




