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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7  – tirsdag den 5. november 2019 

 
Til stede: 

 

Carl-Johan Dissing (CJD) 

Thomas Kranker (TK) 

Andreas Poulsen (AP) 

Nicolaj Frederiksen (NF), 

Carsten Eriksen (CE), 

Joachim Danckert (JD) -referent 

 

Afbud fra: Fritz Bredvig og Martin Nissen Nørgaard 

 

Dagsorden: 

01.  Opfølgning på sidste møde 

02.  Økonomi – medlemstal/kontingenter – kommunen – annoncører 

03.  Brugermøde – drøftelse af referat 

04.  Tryg forsikring – gentegning m.v. 

05.  Fællesarrangement den 14. november 

06.  Nordjyske kreds - nedlæggelse 

07.  Paraplyorganisation  

08.  Ansøgning hos fonde ang. nye optimistjoller 

09. Sammen mod 2030 

10.  Nautec - tilbud 

11.  Eventuelt 
 

01. Opfølgning på sidste møde 

Flydebro : Flydebroen (som bruges ved Ro- og Kajakklubben samt til isætning af joller) blev 

drøftet på brugermødet den 16. oktober. Kommunen vurderer at den kan holde et par sæsoner 

endnu; Kommunen vil bede havneopsynet om at se på problemer med manglende flamingo. 

 

Liste over bådejere (fra kommunens oversigt) skaffes når bådene er kommet i vandet. Listen 

udleveres til Thomas – CJD. TK har forsøgt at lave en liste over, hvem der ikke er medlemmer af 

GSK; JD checker om TK’s liste passer med medlemskartoteket. Punktet udskydes til foråret 

2020 

 

Udflugt med RIB i 2019. FB har talt med Henrik. Udflugten vil bestå i en tur-retur sejlads til 

Aalborg. Max deltagerantal 22 – pris ca. 2000 kr. GSK medfinansierer med ca. 50 kr. pr. deltager. 

FB kontakter Lone mht. dato. (der blev foreslået en lørdag eller søndag i august). FB vil lave opslag 

og stå for tilmelding til arrangementet. RIB udflugt udsættes til foråret 2020 

NF kontakter Alm. Brand (billigste forsikringsselskab iflg. DSRF) for at få et tilbud på forsikring af 

SUP-udstyr + trailer 

 

NF indkalder til arbejdsdag vedr. indretning til jolle, surfer og SUP-udstyr; det vil formentlig blive 

engang i oktober – november. Indkaldelse udsættes til foråret 2020 
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Vedr. terrasse: CJD har kontaktet tømrer for at få sat et ekstra dækbræt nederst på terrassen, samt 

søger for regning hvorefter JD sørger for at få overført bevillingen fra kommunen. Der skal lægges 

fliser foran terrasseåbningen; der ligger nogle fliser i masteskuret. Der mangler også at blive 

monteret lamper. 

Den udvendige vandhane er i udu; AP ser på problemet og foranlediger hanen udskiftet om 

nødvendigt. 

Speedbådskørekortkursus: Til foråret vil vi forhøre om interessen for et kursus a la det GSK 

gennemførte for et par år siden. Det har før været på tale, at GSK skulle lave nogle sejlerdage – 

aftener for medlemmer af GSK, som gerne vil prøve/lære at sejle en kølbåd.  

02. Økonomi – medlemstal/kontingenter – kommunen – annoncører 

Økonomi: 

JD runddelte regnskabsstatus + udskrift fra bank. Regnskabet indeholder p.t. ikke de store 

overraskelser. Der er ca. kr. 297.000 på driftskontoen og kr. 71.000 på opsparingskontoen. Af store 

kendte udgifter er der betaling for den nye terrasse (ca. kr. 100.000); af store indtægter mangler vi at 

få kr. 50.000 fra Jammerbugt Kommune til medfinansiering af terrasse.  

 

Medlemstal: 

Der er p.t. 170 medlemmer af GSK.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at gennemtænke forskellige modeller for 

kontingentbetaling i forbindelse med SUP.  

Annoncører:  

Annoncører er blevet kontaktet af CJD, og der er sendt fakturaer, til de der vil have en annonce på 

hjemmesiden 

03. Brugermøde – drøftelse af referat 

Vinterpladsen mod øst. Vejen mod øst er så dårligt funderet, at vognmanden i forbindelse med 2. 

optagning nægtede at køre der. CJD kontakter kommunen med henblik på at få funderet før 1. 

isætning 2020 

Vanddybden i havnen er blevet opmålt. Der er ganske mange steder, hvor dybden er mindre end 2 

m. 

Jammerbugt Kommune kommer ikke med forslag til, hvordan problemerne med ålegræs skal/kan 

løses, ligesom kommunen heller ikke kommer med oplæg til udbygning af havn. Så forslag skal 

komme fra havnens brugere/klubberne på havnen 

Det er væsentligt at udbygning af havnen kommer med i Gjøls LUP. 

Det er uafklaret, hvad der sker mht. bebyggelsesplanerne på Gjøl Havn. Rygterne går på, at der 

stadig er nogen, der arbejder med planer om at bygge på vinterpladsen, men at man venter på 

Kystdirektoratets afgørelse mht. kommunens ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelse på 

marken nord for vinteropbevaringspladsen. Kystdirektoratets afgørelse forventes at foreligge primo 

december 2019. 

04. Tryg forsikring – gentegning m.v. 
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Klubben bibeholder sine forsikringer i Tryg (Husforsikringer + forsikring af RIB) 

05. Fællesarrangement den 14. november  

JD udsender reminder på Facebook  

06. Nordjyske kreds. 

Der er generalforsamling i Nordøstjyske (NØJ) under DS den 7/11-2019. Bestyrelsen i NØJ foreslår 

at NØJ lægges i mølposen. Dette indebærer bl.a. at kapsejladsgrej overdrages til en klub, hvorfra 

andre klubber så kan låne grejet, samt at formuen (ca. 60.000 kr.) fordeles til sejlklubber i NØJ, 

hvor fordelingsnøglen er klubbernes medlemstal pr. 31.12.2018 

07. Paraplyorganisation  

Camilla Andersen vil godt repræsentere sejlklubben i paraplyorganisationen 

08. Ansøgning hos fonde ang. nye optimistjoller 

SE Vækstpulje Nyfors er blevet søgt om midler til anskaffelse af 4 Sailqube joller (en 

optimistlignende jolle) + en RS Zest jolle. Resultatet af ansøgningen vil foreligge den 12. december.  

CJD har været i kontakt med Morsø Sejlklub vedr. de 5 optimistjoller vi har lånt. Kan vi købe joller 

for fx kr. 12.000 gør vi det. CJD kontakter Morsø Sejlklub for svar. 

09. Sammen mod 2030 

Jammerbugt Kommune er ved at udarbejde en ny planstrategi (som hedder Sammen mod 2030). 

Der står ikke ret meget konkret i kommunens oplæg. Der er indkaldt til møde om oplægget om 

oplægget den 18. november på Aabybro Efterskole. Der er tilmeldingsfrist den 13. november. Det 

kan være væsentligt at få udbygning af Gjøl Havn med i strategiplanen. NF vil måske deltage. 

10. Nautec - tilbud  

Der er kommet nogle tilbud fra Nautec bådudstyr. Ikke noget vi vil gøre noget ved.  

11. Eventuelt 

Surfudstyr i container ved kroen. Kroen vil måske bruge containeren om sommeren ?. NF tager en 

snak med kroen og AP kontakter kroens bestyrelse 

Masteskur: Der er noget rodet i masteskuret. Og opfordringen til at sætte navn på udstyr i skuret 

overholdes ikke af alle. 

Generalforsamling den 11. februar 2020 kl. 19 i klubhuset Indkaldelse til generalforsamling skal 

ske med min. 3 ugers varsel, og dagsordenen skal bekendtgøres senest 8 dage før afholdelse. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før 

afholdelsen. CJD laver indkaldelse på hjemmesiden  og. JD sender en indkaldelse på mail. 

CJD kontakter Ole Larsen mht. udbedring af gulv i klubhus. Udbedringen skal gerne ske i år. 

    Næste møde er den 21. januar kl. 18.30 

(og der er generalforsamling den 11. februar) 


