
Referat Spækhuggerklubbens generalforsamling 

Århus den torsdag den 20 august 2015 klokken 20:00 

 

1. Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer: D17, D210, D143, 

D24, D27, D312, D440, D109, D21, D229, D226, D315, D159, D81, D155, samt revisor 

Søren Due 

 

2. Valg af dirigent: Jens Lillegaard blev valg som dirigent 
 

3. Formandens beretning v. formand Jesper Andersen – Af væsentlige emner kan 

nævnes: Spækhugger feltet er stadig blandt de 3 største klasser i landet, der skal 

arbejdes på at vi forbliver dette og fastholde de mange unge der er kommet ind i 

klassen. Der arbejdes hårdt på den nye hjemmeside som forventes på trapperne i 

indeværende år. Maste projekt er godt i gang der blev bestil 25 master og de 12 er 

allrede afsat. Der blev fremvist prototype på ny maste top en forenkling af indmaden i 

forhold til den gamle, men med den samme visuelle identitet. D1 projektet er i gang der 

søges fortsat midler og en indsamling på nettet sammen med DS er iværksat, projektet 

evalueres løbende. 

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2014-2015 og budget for 2015-16: Lars gennemgik 
regnskabet og budget.  Der har ikke været de store udgifter i år, hvilket er positivt. 
Lavere udgifter til DM, bl.a fordi der er sparet penge på tractrac. Trøjer mm. Se 
regnskab og budget for detaljer. Basis økonomien, for klubben udgør 16-18.000,- pr. år 
uden ekstra tiltag. Medlems til/af gang er stabil med 25 ind og 25 ud. Positivt er det at 
mange både med flere ejer vælger mange at støtte klubben med flere medlemskaber 
fra samme båd. 
 

5. Fastsættelse af kontingent: Kontingent er uændret 280 kr. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: På valg var Jesper-D109, Martin-D123, 
Henrik-D98, og Simon-D218 sidstnævnte som suppleant, alle genopstillede og blev 
genvalgt 
 

7. Valg af revisor (bilagskontrollant!) og revisorsuppleant: Søren Due som revisor og 
Anders-D17 blev valgt som revisor suppleant.  
 

8. Intet, ingen ændringer til klassereglerne 
 

9. Eventuelt: DM 2016 forventes at blive 18-19-20. august i København, og efter al 
sandsynlighed sammen med IF’erne.  Distancesejlads: Der gøres endnu en indsats for 
at få et samlet og stort spækhuggerfelt til Fyn Rundt Classic (fra Kerteminde), Der skal 
reklameres for dette på web og FB.  
 
 

Referent: Sune Wohlert Smidt DEN 155 

 


