
  

Spækhugger klubben
Beretning for 2018-2019
Foreningen 
havde i 2018-19  175 betalende medlemmer. 
Kassebeholdning er ultimo april 2019 på 204.000
Vi har yderligere 6 master på lager til en forventet salgspris på 30.000.

Bestyrelsen
i snart mange år har været Lars (210), Martin (123), Henrik (98), Per (109), Sune (155) og Jesper (109) 
Eva har været suppleant.
Vi har haft 1 bestyrelses møde.
Opgave fordelingen i 2019 har været Jesper formand, Lars kasserer, DM Jesper og Per, Per master og DEN 1, 
Henrik tursejlere og jubilæum.  

DM 2018
Blev afholdt Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København. Vi var 25 Spækhuggere. 
Et fint stævne, hvor Peder Skogstad, Søren Due og Bjarne Lindquist snuppede endnu et DM efter en pause fra toppen af 
podiet på 24 år. Men det var Peders og Bjarnes 6. DM og Sørens 4.
De blev fulgt af et par yngre besætninger i DEN 266 og DEN 93 på 2. og 3. pladsen.

Pokal serierne i 2018
i Øresund med 15 deltagere og Aarhus Bugten med 11.
I 2019 var 7 Spækhuggere med Sjælland Rundt og 18 på Aarhus2star.

Træning
Vi har igen i 2019 søgt DS om tilskud til træningssamlinger og fået bevilliget 14.000 hertil.
Vi afholdt en træningssamling i Aarhus og en i Svanemøllen i maj. 15 sejlere i Aarhus og 25 i Svanemøllen fik glæde af 
muligheden. 
Der vil være penge til endnu en samling i efteråret i både Aarhus og Svanemøllen.

DEN 1
blev færdig i foråret 2018.
Den ligger forsat i Aarhus og har været med i Knebel 2star i 2018 og Aarhus2star i 2019.
Den sejler fint, men ikke bedre end en Spækhugger.
Vi regner med at den skal til Svanemøllen i 2020 og være en del af 50 års jubilæet.

Master
Der er pr 1. august solgt 16 rør og vi har 6 igen. Prisen er forsat 5.000 kr.

Budgettet for 2019-20
En del af formuen på 234.000 vil være placeret i masterør indtil de er solgt.
Der er en vedligeholdelses-forpligtigelse af DEN 1 indtil videre.
Initiativer til 50 år jubilæet forventes at trække på formuen.

DM  2020
2020 i Kvindelig Sejlklub/Sejlklubben København i uge 34.

50 års jubilæum i 2020
Her er der flere ideer i støbeskeen;
• En bog om Spækhuggerens muligheder fremadrettet.
• Et Spækhugger sommertræf udover DM

Jesper Andersen 
Formand
Generalforsamlingen i Aarhus Internationale Sejlsportcenter 22. august 2019
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