Spækhugger klubben
Referat af ordinær generalforsamling fredag den 20. august 2021 kl. 20.00
i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (KAS), Strandvænget 43, 2100 København Ø
Referent Martin Bach, DEN 238
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.

Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer; 210, 12, 238, 78, 134, 700, 109, 74,
135, 24, 17, 97, 217, 101, 112, 226, 130

2.

Valg af dirigent; Jens Lillegaard blev valgt. Han konstaterede at GF var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

3.

Formandens beretning ved Jesper Andersen beretning blev indledt med 1 minuts stilhed, til ære for
æresmedlem Peder Skogstad, Klaus Næraa og Niels Ditmar, der gik bort i det forløbne år.
Hovedpunkter i beretningen:
Sailing skills: Klubben har indgået aftale med Sailing skills v. Jesper Radich. Der er udarbejdet øvelser
og teori/trim mv., øvedage i foråret og udarbejdelse af videoer, der er lagt op på klubbens side, så
klassens sejlere kan dygtiggøres yderligere.
DEN 1: Har haft et par gode, men hårde år som skolebåd i Sejlklubben København. Nu skal ’hun’ til
Sydfyn, og indgå i bestanden af klassiske båd. DEN 1 deltog i Classic regatta i Svendborg i august.
Aktuelt er den i Århus, hvor den skal istandsættes og genopfriskes. Sejlklubben København har indvilliget i at betale en del af udgifterne hertil.
DM 2022: I Århus, formentlig i uge 33, og sammen med Expresserne, ligesom sidste gang i Århus i
2019. Baneleder er allerede aftalt, og bliver igen Jørgen Tulstrup, som vi har været glade for i klassen.
Spækhuggertræf: Planlægges midt i næste sommer, muligvis Marstal. Søren Due og Henrik Nepper
er tovholdere.
formandens beretning vedlagt

4.

Fremlæggelse af årsregnskab for 2020-21 og budget for 2021-22 ved Lars
Møller Nielsen. Regnskabet blev godkendt.

5.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til et uændret kontingent for næste kontingent år 2021-22 på 280 kr. pr. år. blev
vedtaget.

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Det blev konstateret at de nuværende medlemmer
siddet i en del år, og den vanlige opfordring til at stille op, lade yngre kræfter komme til mv.
blev gentaget.
På valg var Henrik, Martin og …?
Som bestyrelsesmedlemmer var Martin Bach, Jesper Andersen og Henrik Nepper-Christensen på
valg. Jakob Friis er på valg som suppleant. <alle blev genvalgt

7.

Valg af revisor plus en revisorsuppleant
Revisor Sune Wohlert Smidt og revisorsuppleant Anders Eskling var på valg og blev genvalgt
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8.

Indkommende forslag
1) Forslag om at gøre længden og orienteringen af sejlpinde i fokken fri. Se bilag 1. Argumentet for
dette er en forventning om en længere levetid af fokken. Forslaget blev vedtaget med den udvidelse
at placeringen af de op til 3 sejlpinde lommer også blev gjort fri. Kassereglerne opdateres i med disse
rettelser.

9.

Eventuelt
DEN1’s fremtid blev vendt: Det er ikke meningen at klubben skal drive DEN1. Tanken har hele tiden
været at den skulle på en form for museum for klassiske både/design.
Mht DEN1s mulige DM deltagelser i fremtiden, kan det overvejes at få skrevet ind i klassereglerne at
den må deltage, så der ikke skal søges dispensation hver gang.
Sejldug: Sejlmagere gør opmærksom på at polyester forventes at blive dyrere i fremtiden. Det er også
en grund til at overveje/tillade nye materialer fremadrettet.
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