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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 - tirsdag den 12.03.2018. 

 

Til stede: 

Joachim Danckert 

Nicolaj Frederiksen 

Thomas Kranker 

Andreas Poulsen 

Fritz Bredvig 

Carl-Johan Dissing  - referent 

 

Afbud fra Carsten Eriksen 

 

Dagsorden: 

 

01. Opfølgning på generalforsamlingen 

02. Konstituering iht. regelsættet for Gjøl Sejlklub 

03. Økonomi – kontingent – annoncer – kommunen 

04. Surfere – opstart m.v.  

05. SUP – stade – evt. opstart 

06. Joller – opstart m.v. 

07. Slisker – montering 

08. Terrasse – fondsansøgninger 

09. Vild med Vand den 25.maj – aktiviteter – værter 

10. Bådisætning den 13. og standerhejsning samt den 27.april 

11. Skoleundervisning - 3 gange i foråret 

12. Bænkesæt – opstilling 

13. Fjordturisme – Jammerbugt 

14. Eventuelt. 

 

01. Opfølgning på generalforsamlingen og sidste møde 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i en positiv ånd og man så frem til den nye sæson. 

Prissætning af evt. lån af SUP-udstyr fastlægges af NF og Martin 

Arbejdet med redningsboks + skilte til krebsefiskervestene er nu påbegyndt og bliver 

klar til foråret – CJD 

Henrik fra roklubben kontaktes igen ang. lister på flydebroen ved klubhusene – CJD 

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

Listen udleveres til Thomas – CJD 

Udflugt med RIB i 2019 – FB 
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02. Konstituering iht. regelsættet for Gjøl Sejlklub 

 

Det blev genvalg på alle pladser dvs. Joachim – kasserer, Nicolaj – næstformand og 

Carl-Johan – formand. 

 

03. Økonomi – kontingent – annoncer – kommunen 

 

Kontingentopkrævninger er udsendt med sidste betalingsdag den 29.marts 2019. 

Annoncører kontaktes når bådene er søsat – CJD 

Regnskab indsendes til kommunen senest den 31.03.2019 – JD 

 

04. Surfere – opstart m.v 

 

Der satses på start den 24.april sammen med SUP og joller – sættes i kalenderen 

Der holdes møde med instruktørerne om kort tid – NF 

 

05. SUP – stade – evt. opstart 

 

Trailer er ved at blive indrettet og grej er bestilt til levering marts/april. 

Hængelåse – 3 stk. - er bestilt og forventes klar til afhentning i næste uge – CJD 

Det forsøges om man kan lave en form for opstart den 24.april sammen med surfere 

og joller. 

Placering af traileren drøftes senere men antageligt på vinterpladsen. 

 

06. Joller – opstart m.v 

 

Start evt. sammen med surfere og SUP dvs. den 24.april – TK kontakter Torben for 

et møde hvor hjælpere mv indbydes. 

Mht. køb af optimistjoller fra Mors så er prisoplægget fra dem kr. 20.000,- hvilket vi 

mener er for meget så vi påregner at fortsætte med at leje. 

 

07. Slisker – montering 

 

Brædderne på sliskerne skal eftersømmes da mange er løse – lidt besværligt arbejde 

pga. det hårde træ så forboring er nødvendig – NF indkalder medhjælp og melder til 

CJD når slisker er klar til montering. CJD påpegede at tværbjælken kan monteres 

første gang der er lavvande så det ikke vil sinke selve montering af sliskerne. 

 

08. Terrasse – fondsansøgninger 

 

Der er afslag fra SparNordfonden men mangler tilbagemelding fra Friluftrådet 

(tvivlsomt) – fra Vendsysselbanks Fond der har bevillingsmøde d. 28. marts og fra 
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SE-Vækstpulje Nyfors der har bevillingsmøde den 8. april og med svar senest 10 maj. 

Efter bestyrelsesmødet er afholdt er der kommet besked fra kommunen at der bevil-

ges kr. 50.000,00 fra landdistriktsmidlerne. Kommune har indkaldt til møde den 

21.marts – CJD deltager.  

Der indkaldes til arbejdsdag den 27.april – nedtagning af gl. terrasse – træ fjernes af 

Anders Nygård. 

Opbygningen af den nye terrasse gennemgåes sammen med tilbudsgiver inden ordre 

afgives. 

 

09. Vild med Vand den 25.maj – aktiviteter – værter 

 

Dagen falder sammen med karneval i Aalborg og kajakfest på Gjøl. 

Forventede aktiviteter er åbent hus, tilbud om at prøve jolle, surf og SUP, tilbud om 

prøve en tur i sejlbåd og evt. motorbåd. 

Der var workshopmøde i Aalborg den 11.marts – Bente og CJ deltog – mange har 

gode ideer og brænder for sagen – ny regel for tilskud er at der skal lægges min. 5 

aktiviteter på den fælles Vild med Vand kalender for at opnå tilskud kr. 5.000,00. 

Aktiviteterne skal være fordelt på sæsonen og give tilbud til alle om at deltage! 

 

10. Bådisætning den 13. og den 27.april samt standerhejsning 

 

Der er godt gang i tilmeldingen. CJD deltager begge dage – får hjælp af Jette den 13. 

og af ?? den 27.april.  

Standerhejsning som sædvanligt dvs. pølser + lidt at drikke – kl. 15.00 – PM! 

 

11. Skoleundervisning - 3 gange i foråret 

 

CJD kontakter skolen – Lars Bang – for at få de 3 datoer fastlagt men ultimo april 

primo maj er mest sandsynlig. Når datoer er fastlagt anmodes der om medhjælp til 

gennemførelsen. 

 

12. Bænkesæt – opstilling 

 

De sidste tre sæt samles den 27.april og monteres samme dag. CJD skaffer vinkler til 

fastgørelse af sættene til stenene langs den nye spunsvæg. 

 

13. Fjordturisme – Jammerbugt 

 

Det er endeligt vedtaget af byrådet at Fjordturismen skal centreres om Attrup Havn – 

dette til trods for at Mogens Chr. Gade og Jens Chr. Golding tidligere har givet 

tilsagn om at det af indlysende grunde skulle være Gjøl Havn! 
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Vi må bare tage det ad notam og så ellers arbejde målrettet mod, at den udvikling 

Gjøl Havn er inde i, fortsætter. Lars Salomonsen havde indkaldt til møde om sagen – 

her deltog Susanne Broeng, GBE, Bente Danckert og jeg. Det aftaltes at efter GBE´s  

generalforsamling indkalder Susanne foreningerne på Gjøl Havn til møde for at sikre 

et samarbejde mellem foreningerne, der gerne skal munde ud i en vision for den 

fremtidige Gjøl Havn. 

 

14. Eventuelt 

 

Der bestilles optagning den 12. og 26.oktober hos AVF – CJD 

Hjemmeside blev drøftet og NF kontaktede Jacob – Tiger edb – der lovede at se på et 

oplæg. Skal gerne indeholde nogle af de samme valgmuligheder/meuer som eksiste-

rende men være lette at arbejde med. 

 

Visit Jammerbugt har kontaktet CJD ang. deltagelse i aktivitetsdagen i Blokhus – vi 

skal overveje om vi skal deltage selvom der måske ikke er den store respons men 

måske som modvægt mod at andre havne får gode ideer.?? Overvej det venligst nøje. 

 

Spørgsmålet om evt. økonomisk tilskud til personer der gør en særlig indsats blev 

igen inderligt drøftet, men uden resultat, da det er et forhold, der er meget vanskelig 

at overskue, og dermed meget vanskelig at fastlægge nogle regler for, der ikke vil 

skabe problemer på længere sigt. Som det blev sagt – det er en frivillig forening dvs. 

man deltager på frivillig basis. Drøftelserne fortsætter men man skal huske at 

foreningen støtter uddannelse som instruktør eller leder, hvis der er nogen der ønsker 

at udvikle sig den vej. 

 

Mødet hævet. 

 

 

    Næste møde er den 23.april 2019 kl. 18.30 


