9. april 2014

Bestyrelsesmøde i Spækhuggerklubben
den 8. april 2014
I mødet deltog hele bestyrelsen samt Sune Wohlert Smidt

Pkt. 1

DM i 2014
DM afvikles 29, 30 + 31. august i Nivå med 4 sejladser pr.dag. Tilrettelæggelsen
forløber planmæssigt.

Pkt. 2

DM i 2015
DM afvikles i Århus i dagene 14, 15 + 16. august

Pkt. 3

Skolebådsprojektet i Svanemøllen
De 5 sejlklubber der i alt har 10 spækhuggere (snart 11) er gået sammen om et projekt
med foreløbig følgende elementer:
a) Renovering af både med bistand fra Per Riisvang – er i fuld gang
b) Træning af besætninger lørdag den 7. juni med bistand fra medlemmer af
Spækhugger Klubben
c) Deltagelse i lokale kapsejladser samt gerne DM
Projektet ser virkelig ud til at rykke!

Pkt. 4.

DEN 1
Spækhugger DEN 1 står nu i Århus efter at klubben har fået den foræret af den
tidligere ejer.
Der søges 150.000 i fondsmidler til en gennemgribende istandsættelse. Henrik og Per
står for opgaven.
Det er aftalt med Svendborg Maritime Museum (Center for Maritim viden, bevaring
og oplevelser) at båden herefter overdrages til centret.

Pkt. 5.

Master
Det blev aftalt, at Lars udarbejder en projektskitse omfattende potentielt 10 masterør,
hvorefter der tages stilling til, hvordan vi kommer videre.

Pkt. 6.

Hjemmeside
Der er enighed om, at forny hjemmesiden. Der afsættes en beløbsramme på 5. – 8.000
kr. til brug for studenteraflønning af en person, der foretager en omlægning f.eks.
svarende til www.melgesclass.dk

Pkt. 7.

Økonomi
Der er pt. ca. 80.000 kr. på bogen og med nyt kontingent, der indebærer indtægter på
ca. 45.000 kr. ser det fornuftigt ud.

Pkt. 8.

Medlems og bådkartotek
Lars og Rene rydder op i løbet af den næste måned.

Pkt. 9.

Generalforsamling 2014
Afvikles fredag den 29. august i Nivå.
Rene, Per og Lars samt Simon er på valg.
Per og Lar genopstiller.
Rene ønskede at stille sit mandat til rådighed.

Pkt. 10.

Klasseregler (hækstag)
Der var enighed om at udarbejde en ændring som tillader frit materialevalg de
nederste ca. 2 meter af hækstaget (Jesper)

Pkt. 11

Eventuelt
Stor tilfredshed med de mange nye spækhuggersejlere i Århus-området – ca. 15.
Der tages initiativ til at få en hel flåde af spækhuggere til at deltage i Sjælland Rundt.

Start torsdag den 26. juni kl. 18.15 – distance 216 sømil.
Sejlklubben Sundet har tilbudt sig som arrangør af DM i 2016.

referent Henrik

