Spækhugger Klubben
REFERAT
Bestyrelsesmøde torsdag den 22. oktober 2019 kl 17-21
hos Kvindelig Sejlklub / Sejlklubben København
Deltagere:
Lars Møller Nielsen, Martin Bach, Per Risvang, Sune Wohlert, Henrik Nepper-Christensen, Jakob Friis
og Jesper Andersen. Gæst; Søren Due
For
Kvindelig sejlklub; Birgitte Nielsen, Mette Moeslund
Sejlklubben København; Martin Frandsen
1. Bestyrelsens konstituering efter GF 2019
Formand; Jesper A., Kasserer Lars M.; Medlemsregistrering og opkrævning; Sune.
2. DM 2019 evaluering
Et godt stævne såvel på vand som på land. Sejlsportscenter og bryggen gav gode rammer på land.
3. DM 2020
se bilag. Martin og Sune er kontakter til Kvindelig Sejlklub/Sejlklubben København.
4. 50 års Jubilæum i 2020
a) bog om fremtiden for Spækhuggeren; en vejledning i istandsættelse og optimering af Spækhuggeren.
Jakob og Per. Budget 15.000 kr.
b) Bannere og plakat med budskab om jubilæet;
Per. Budget 5.000 kr
c) Træf, 11-12/7 2020 på Agersø.
Henrik, Søren og Per. Budget; 15.000
d) ID-pris; det er op af bakke.
Henrik giver det et forsøg mere.
5. Den Første Spækhugger
Den kommer i byggehal i Aarhus i januar for at blive gjort helt færdig. I 2020 indgår den som
klubbåd i Sejlklubben København/Kvindelig Sejlklub. Der skaffes dispensation så den kan deltage i
DM 2020. På sigt skal Spækhugger klubben ikke drifte en båd, så der skal arbejdes på andre løsninger.
6. DM 2021
Skal afvikles i Øresund. Per spørger Sundby Sejlforening.
7. Trænings dage i Svanemølle og Aarhus 2019 og 2020 - DS tilskud
I 2019 har der være 2 arrangementer i Aarhus og 1 i Svanemøllen. Det opleves af stor værdi for deltagerne. Af den 14.000 i DS tilskud er der brugt ca 12.000. Vi arbejder på at afvikle samme model i
2020 og søger DS tilsvarende tilskud.
8. Økonomi orientering
Kassebeholdning ca 200.000 og 2 master på lager.
9. Hjemmeside; status, evaluering og fremtid

Spækhugger Klubben
Vi opfatter hjemmesiden som platform for foreningens kerne data og informationer. Det formål tjener den udmærket. Der var på GF synspunkter omkring det at være ny sejler og om formidling af
“dagliglivet” i klassen som svage områder.
Plan: vi inviterer Julius m.fl. til at udvikle dette område - formodentlig som et tættere link til sociale medier.
10.Master; status og fremtid
Solgt 23 og 2 tilbage. Der er 5 rør der ligger i “beredskab” i forskellige sammenhænge. Yderligere
har John Mest formodentlig også en del rør på lager.
Vi afventer udviklingen før vi eventuelt bestiller nye rør.
11.Svanemøllens kapsejlads
Det er en vigtig begivenhed. Formodentlig den største ugentlig klassebåds sejlads med 29 tilmeldte
Spækhuggere i 2019. Et vigtigt brand og rekrutterings mulighed.
Samtidig er organisationen sårbar. I 2019 blev 2 aftener aflyst og slået sammen med “den blandede
bane” på grund af manglende grej - her RIB og mærker.
Diskussion; de lokale sejlere bør gå mere ind i de fora, der driver sejladserne for at højne prioriteringerne omkring Spækhugger banen.
12. Eventuelt
Næste møde 12. marts i Aarhus

Referent: Jesper

