
Referat ordinær Generalforsamling i Spækhuggerklubben, Aarhus d. 22/8/19 

1: registrering af tilstedeværende bådejere: 

312, 226, 210, 135, 457, 142, 492, 515, 182, 296, 24, SWE374, 152, 109, 123, 152, 225 

2: Valg af dirigent: Jens Lillegaard 

3: Formandens beretning (vedlagt): Beretningen gav anledning til en række input og 
diskussioner. Disse er forsøgt refereret og samlet under ’eventuelt’. 

4: Regnskab: (vedlagt) blev godkendt. 

5: Kontingent: Kontingentet fastholdes på nuværende niveau, 280 kr. 

6: Valg til bestyrelsen: Jesper Andersen, Henrik Nepper og Martin Bach på valg. Alle modtog 
genvalg. Som suppleant ønskede Eva Holm-Jørgensen ikke at fortsætte. Jakob Friis (D152) 
blev valgt som ny suppleant. 

7: Revisor og suppleant. Søren Due (revisor) og Anders Eskling (suppleant) genvalgt 

8: indkomne forslag: Ingen 

9: Eventuelt: fortsat debat fra formandens beretning:   

50. års jubilæet: Det blev bl.a. foreslået at holde sommertræf for spækhuggere på fx Samsø 
eller en anden ø, og spise middag på klubbens regning. Søren Due (D135) tilbød at være 
medarrangør på 50. års jubilæet.  

DM: Der bør være ekstra stort fokus på skolebåde op til 50 års jubilæet for at få dem med. 
Der bør bla være en intern konkurrence mellem skolebådende til DM. Direkte markedsføring 
overfor skolebådene omkring deltagelse. 

Hjemmeside og markedsføring: Flere tilstedeværende mente ikke der er nok aktivitet på 
hjemmesiden, og for lidt information om og annoncering af begivenheder. Eksempelvis årets 
DM. Hjemmesiden virker desuden ikke opdateret, mangler ’liv’ og mangler muligheder for 
interaktivitet. Der bør også linkes mere fra hjemmesiden, fx til fotos. Julius (D182) tilbød at 
lave brainstorm på behovet på hjemmesiden, evt med inspiration fra andre klassers 
hjemmesider. 

Nyhedsbrev/Spækhuggernyt: Der blev udtrykt ønske om en form for nyhedsbrev nu da 
Spækhuggernyt ikke længere eksisterer, og hjemmesiden ikke udfylder hullet ift behovet for 
information. Kan evt udkomme i starten af året, indeholdende oversigt over sæsonens 
stævner. 

D1: Hvad er visionen for D1? Lånebåd? sælges? Forslag om den skal rundt i forskellige havne 
som lånebåd.   

DMs længde: Der bør laves en spørgeskema/meningsmåling på Facebook omkring holdninger 
og ønsker for dette. Tor-lør, fre-søn, 2 dage, antal sejladser pr. dag mv.  

Masteproduktion: Skal bestyrelsen have carte blanche til at gå videre med produktionen? Der 
resterer pt 5 eller 6 rør. 

Referent Martin Bach, DEN 123


