Spækhugger Klubbe
Bestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2021 - Virtuelt via Team
Deltagere: Lars Møller Nielsen, Martin Bach, Per Risvang, Søren Due og Jesper Anderse
Afbud: Jakob Friis og Henrik Nepper-Christensen
Referent: Jespe
1) Trænings dage i Aarhus 29. maj (5 både) og Svanemøllen 12. juni (14 både) i samarbejde med
Sailing Skills med økonomisk støtte fra Dansk Sejlunion; Vurderingen er, at det var en stor
succes. Mest for de deltagende, men også fordi der er lavet video materiale som optakt og fra
selve trænings dagene. Dette materiale er nu tilgængeligt for alle via YouTube. Der mangler
nogle analyser af billedmaterialet fra trænings dagene. Deltagerne skal inviteres til at kommentere deres båds manøvre
2) DM 2021; forberedelserne er på sporet, og KAS er meget engageret i stævnet. Protest komiteen er ikke på plads endnu. Der er ansøgt om a) dispensation for sejlerskole besætninger, der
vil have en bruttotrup på 4 eller ere og b) DEN 1 deltagelse. Der er dog pt. ingen der har ønsket at stille op i DEN 1. Hvis den stiller op i Classic Race i Svendborg, bliver den formodentlig
i Svendborg og er ikke til rådighed til DM. Vi skal have lavet mere PR. for stævnet. Jesper laver opslag på hjemmesiden. Der bliver Tune-up sejlads onsdag den 18/8. Martin og Søren er
tovholdere på stævnet
3) General forsamling afholdes fredag den 20. august i KAS. Der er ingen forslag til behandling.
Deadline er 20. juli. Martin, Jesper og Henrik samt Jakob er på valg. Alle genopstiller. Jesper
laver indkaldelse på hjemmesiden og gør opmærksom på ovenstående
4) DM 2022; vi går efter Aarhus Sejlklub sammen med Express. Sammen koncept som i 2019.
Express er med på planen. Jesper undersøger dato muligheder
5) Økonomi: Klubben har en kontant beholdning på 215.000 kr
6) Medlems status; 140 har betalt på den nye opkrævning fra primo juni. Der mangler udsendelse
til udenlandske medlemmer. Planen er, at vi også sender en mail til alle kendte bådejer, der
ikke allerede er medlem
7) Master, status; Der er nu helt udsolgt af første sending og de næste master bliver fra leverancen (20 stå), som vi k i efteråret 2020. Pris 5.000 kr ab. Aarhus
8) Tur arrangement i 2022; Henrik er klar sammen med Søren
9) DEN 1, status, plan og økonomi: Den er i 2020 og i 2021 brugt af sejlerskolen i Sejlklubben
København (SK). Aftalen er uden økonomi. SK sørger for havneplads. Spækhugger klubben
har en kaskoforsikring, som netop er yttet til Pantaenius. Båden lider under dårlig udluftning
sammen med for meget fugtigt grej under dæk, hvilket giver mugvækst under dæk. Jesper har
aftalt med SK at de arrangerer en permanent udluftning. Per og Jesper har en plan om at deltage i Classic Race i Svendborg primo august. Der er også en ny føler ude til “Danmarks Museum for Lystsejlads”, om de nu har kapaciteten til at modtage DEN 1, som en del af den sejlende åde. Båden skal forsat ejes af Spækhugger klubben
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10) Et par sejlmagere har gjort opmærksom på, at polyester ber efterhånden bliver dyrere end kulber. Det hænger sammen hvilke materialer, der bruges mest og dermed produceres i de største mængder. Det skal formodentlig følges om med en tilpasning i klassereglerne i det kommende 1-2 år i forhold til dugmateriale i genua og fok
11) Per efterlyser mulighed for annoncer på hjemmesiden. Teknisk er der mulighed for at lave link
via billederne på forsiden eller i teksten på en underside. Men der er ikke mulighed for at indsætte logoer på forsiden (f.eks. i de grønne bjælker) og gøre dem aktive som links - spørgsmålet er undersøgt nærmere og svaret er, at det vil vil være relativt kompliceret og kræve manuel
programmering hver gang. Spørgsmålet om vi ønsker annoncer, blev heller ikke afsluttet med
en konklusion
Jesper 27.06.2021
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