
Spækhugger Klubben
  
Bestyrelsesmøde tirsdag den 18.marts 2020 kl 19-21

Via Skype


Deltagere: 

Lars Møller Nielsen, Martin Bach, Per Risvang, Henrik Nepper-Christensen, Jakob Friis og Jesper Andersen, Sune Wohlert, 
Søren Due


1. DM 2020 ; Kvindelig Sejlklub (Birgitte) og Sejlklubben København (Martin) arbejder planmæssigt videre med arrange-
mentet. Der er en foreløbig hjemmeside hos kvindelig-sejlklub.dk . Deltagergebyr ca 1700 kr pr. båd inkl morgenmad og 
madpakke. Tilmeldingsplatform er ikke afgjort. Spækhugger klubben anbefaler Manage2sail. Et gebyr herfor kan even-
tuelt ligges på deltagergebyret. Der er forespurgt om en dispensationsmulighed for besætningsskift blandt skolebåde 
hos DS, således at en 4-5 m/k besætning kan tilmelde sig samlet og fordele sig på dagene. Vi afventer hvad DS svarer. 
SK søger dispensation for at DEN 1 kan deltage - formodentlig med en skolebesætning. Der er aftalt Trac-trac til stæv-
net betalt af SK. Vi laver link til fra spækhugger.dk til stævne siden.


2. 50 års Jubilæum i 2020: 

• Bog; der er lavet en disposition og taget en del billeder. Udgivelse 21. august til receptionen.

• Flyers, plakat og bannere; Lisbeth Brunn har lavet layout og det forventes at det blive trykt hos Lasertryk inden 1. 

april.

• Der er lavet et klistermærke i 1000 eksemplarer.

• Der er lavet et nyt DM banner.

• Jubilæumstræf, 10-12/7 2020 på Agersø. Henrik har lavet aftaler med folkene i Agersø Lystbådehavn. Vi laver til-

melding og betaling via Nemtilmeld (Jesper). Pris 600/300/0 kr for voksne/5-15 år/<5 år for arrangementet og fuld 
forplejning fra fredag eftermiddag til søndag middag. Kostprisen er 1000 kr for voksne. SK betaler differencen.


• Dansk Designpris 2020; vi indstillede i december Spækhuggeren til Icon prisen. Spækhuggeren blev udvalgt til 
bedømmelse. Vinderen offentliggøres til juni. Til præsentationen har vi lavet posters og en film - det ligger vi på 
hjemmesiden.


• Reception 21.08 i Kvindelig Sejlklub/Sejklubben København; Vi vil invitere Sejler Danmark med risiko for, at vi bliver 
mange. Men primært inviterer vi nuværende og tidligere Spækhugger sejlere. Vi ser om nogen fra DS vil stille op. 
DEN 315 kommer en tur på land (med kran) med fadølshaner i fribord. Program bliver taler, gave overrækkelse og 
præsentation af den nye bog.


• Profiltøj; skal vi lave en polo-shirt/T-shirt/jakke? Kan være til løbende til salg eller som uddeling f.eks. Agersø/DM? 
Per undersøger muligheder og kommer med et forslag.


3. Den Første Spækhugger; Skal til København i 2020 og fungere som klubbåd hos Sejlklubben København/Kvindelig 
Sejlklub. Der arbejdes på, at en skolebesætning fra Sejlklubben København sejler den over i starten af maj. Vi skal have 
afklaret behov for kaskoforsikring.


4. DM 2021; Per har spurgt Sundby Sejlforening. Der var interesse, men vi har ikke fået et egentligt svar. Per følger op.

5. Trænings dage i 2020; Svanemølle 9-10/5 og Aarhus 2-3/5. DS tilskud på 14.000. Det kan blive aktuelt at flytte arran-

gementerne på grund af Corona krisen. Det afklares lokalt.

6. Økonomi orientering; forventet kassebeholdning pr. 1. april 250.000. Lars laver et budget for 2020.

7. Kontingent opkrævning. Nets har (ved en fejl?) slettet alle medlemmers betalings service aftale. Vi skal have afklaret om 

vi ved kontingent opkrævningen i maj skal bruge BS igen eller satse på en anden platform med betalingskort. Lars ser 
på det.


8. Masterør; Der er nu udsolgt af de første 25 rør. Det tog 4 år. Vores værktøj er hos Sapa. Aktuel pris for nye master ved 
25 stk er ca 2500 kr/stk. Plan; vi laver en bestilling til levering i efteråret 2020, Per køber 5 og SK 20. Opbevaring ved 
Per. Udsalgspris er forsat 5.000 kr. Vi kalkulerer med at et salg af 25 rør vil strække sig over 6-8 år.


9. Generalforsamling 20.08; på valg er Sune, Per og Lars. Sune ønsker ikke at genopstille. Søren Due vil gerne stille op.

10. Næste møde efter generalforsamlingen 22.08. Der kan blive behov for ad hoc møder - så klare vi det via Skype.

 

SK = Spækhugger klubben


Referent: Jesper 23.03.2020


http://kvindelig-sejlklub.dk
http://xn--spkhugger-h3a.dk

