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Referat af bestyrelsesmøde nr. nr. 2-2018, tirsdag d. 13. marts 2018 

 

Tilstede: 

Best. medl.   

Carl-Johan Dissing (CJD) 

 Joachim Danckert (JD) 

 Carsten Ramsing Eriksen (CRE) 

Fritz Bredvig (FB) 

Thomas Kranker (TK) 

 

 

Afbud fra  

Andreas Rodkjær Poulsen (ARP) 

Nicolaj Frederiksen (NF) 

  

  

Dagsorden: 

 

01.  Opfølgning på generalforsamlingen – referat m.v. 

 

02.  Konstituering – valg af formand, næstformand, kasserer og referent 

 

03.  Økonomi – kontingent og annoncører – kommunen mv – standere  

 

04.  GSK-skolesamarbejde – hvem – hvordan – hvornår 

 

05.  Surfere – aktiviteter – tidsplan – instruktører 

 

06.  Jollesejlere – aktiviteter – tidsplan - instruktører – ny Fevajolle – sponsorevent mv 

       (møde den 27.03.18!) 

 

07.  Speedbådskørekort – hvor – hvornår – hvem 

 

08.  SUP – ny aktivitet? 

 

09. aktivitetsdeltagelse? 

      1. juni – Danmarks Dejligst – evt. jolle/surfere om formiddagen – der er kajaktræf i weekenden 

~60 kajakker 

      9. juni – Vild med Vand (er roklubben med?) 

      16.juni – Duathlon 

      11.august – Turen går til Gjøl 

 

10.  slisker – rep. og udsætning 

 

11.  Klubhus – malerarbejde inde og ude – vinduer og dør? 

 

12.  DS – indrapportering af adresser – Sejlerbladet m.v. 

 

13.  Bådisætning – standerhejsning 

 

14. Eventuelt 
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1. Opfølgning på generalforsamling – referater mv. 

CJD kontakter Ole Larsen mht. pris på opsætning af læ-glas ved terrassen. 

Overdækning/persienne: I første omgang forsøges om parasoller kan klare problemerne 

Når bestyrelsens beretning er blevet underskrevet (NF og Laust mangler at skrive under) bliver 

beretningen samt referat af generalforsamlingen lagt på klubbens hjemmeside. 

 

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde (møde 1-2018) 

FB arbejder videre med folderen. 

CJD arbejdere videre med kasser til redningsveste. (CRE har fået lavet skabelon til mærkning 

af kasser og veste) 

Rep. at tag på masteskur (ARP tovholder)  

CJD checker mht. æ, ø å på hjemmeside 

Der er et par vinduer der trænger til udskiftning (Alu-yderst/træ inderst), og dør skal repareres 

efter indbrud. CJD tovholder 

Skoleundervisning: JD laver på basis af medlemslisten en liste over mulige undervisere. 

CJD aftaler med Gjøl Marinecenter mht. servicering af motor. 

JD laver en ”checkliste” for bruge af RIB. 

CJD informerer om bådisætning på hjemmeside, og JD sender mail 

 

2. Konstituering – valg af formand, næstformand og referent 

Formand: Carl-Johan Dissing 

Næstformand: Nicolaj Frederiksen 

Kasserer: Joachim Danckert 

 

3. Økonomi – kontingent og annoncører – kommune mv. standere 

JD uddelte regnskabsudskrift pr. 13-03-18. Der er selvfølgelig ikke de store ændringer i forhold 

til bestyrelsesmøde 1-2018. På driftskontoen står der kr. 249.640,02 og på opsparingskontoen 

kr. 71.166,46 

Deadline for indbetaling af kontingent er 16-03-2018. JD udsender rykkere i weekenden 24-25 

marts 

CJD udsender opkrævninger til annoncører 

For at få tilskud fra kommunen skal der fremsendes regnskab senest d. 31. marts. NF og Laust 

og er blevet bedt om at underskrive regnskab og NF og Peter Madsen (som revisor) skrivelsen 

til kommune; begge skrivelser ligger i klubhus), JD sørger for at kommunen får materialet 

rettidigt. 

JD har bestilt 300 klubstandere 

 

4. GSK – skolesamarbejde – hvem – hvordan – hvornår 

CJD har været til møde med skolen vedr. sejlundervisning i 2018. Det er aftalt, at der i foråret 

skal undervises 3 torsdage x 2 timer primært for 4-5 klasse (19 elever) og sekundært hvis der er 

tid 6 klasse (20 elever). I efteråret gentages med undervisningen men nu tillige med den nye 

4.klasse. Det forsøges at få undervisningen tilrettelagt så de unge kan sejle den 1.juni til evnetet 

på havnen. 

JD laver en liste over ”mulige” undervisere, og sender denne til CJD 

  

5. Surfere – aktiviteter – tidsplan – instruktører 

NF tovholder 

 

6. Jollesejlere – aktiviteter – tidsplan - instruktører – ny Fevajolle – sponsorevent mv 

       (møde den 27.03.18!) 
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De forskellige ting aftales på mødet den 27/3 hos Torben. (herunder sponsorevent, navngivning 

af både, frafald).  

FEVA-jolle: JD kontakter Per Jeppesen mht. om han kan tage jollen med fra Århus (det kan Per 

desværre ikke, så enten skal vi selv hente den på en trailer eller få den sendt med vognmand JD 

15/03) 

 

7. Speedbådskørekort – hvor – hvornår - hvem 

Der er pt. 13 klubmedlemmer, som har meldt deres interesse. 

Kurset vil blive gennemført på følgende dage: lørdag d. 21. april, søndag d. 6. maj og lørdag d. 

12. maj; eksamen vil blive søgt afholdt lørdag den 26. maj. 

JD sender kursusoplæg til Ro- og Kajakklubben. 

Det foreløbige læreteam: JD, TK, CJD og måske Jesper Rasmussen. Tovholder JD.  

 

8. SUP – ny aktivitet? 

Fint at udvide surfaktiviteter med SUP. Hvis kite-surfing kommer på tale, er der selvfølgelig 

også plads til denne aktivitet.  

Afventer oplæg fra NF.  

 

9. aktivitetsdeltagelse? 

1. juni: Danmark Dejligst + kajakfestival: Der kommer mange mennesker på havnen, og 

mulighed for at ”markere” sejlklubben og -aktiviteter. På grund af kajaktræf, skal evt. 

prøvesejlads foregå udenfor havnen, hvilket forudsætter, at der er erfarne sejlere, der kan 

sejle med de, der vil prøve, samt at det er godt vejr. CJD kommer i givet fald med sin RIB 

9 juni – Vild med Vand – Havnens dag. Der skal laves et program; dette kan evt. laves på basis 

sidste års program (CJD kan ikke deltage d. 9. juni). Ro- og Kajakklubben deltager. Bente 

indkalder til et planlægningsmøde. (JD forhører Bådelauget, om de deltager) 

      16.juni – Duathlon – GSK gør ikke noget i denne sammenhæng 

      11.august – Turen går til Gjøl – ”Omfanget” af Turen går til Gjøl ikke afklaret; GSK 

deltager kun, hvis der er ressourcer til det. 

 

10. slisker – rep. og udsætning 

På en af sliskerne mangler der brædder og nederste tværbjælke er faldet af; alt genmonteres og 

søm og beslag skal gås efter før isætning. NF tovholder 

 

11. Klubhus – malerarbejde inde og ude – vinduer og dør? 

To vinduer skiftes, og terrassedør repareres. CJD kontakter Ole Larsen 

Div. småreparationer (maling af stern, maling af sydvæg på masteskur, oprydning og 

rengøring): JD indkalder til arbejdsdag lørdag d. 5. maj 

 

12. DS – indrapportering af adresser – Sejlerbladet m.v. 

JD har rykket for opdatering af medlemslisten i DS. Det sidste nummer af sejlerbladet er 

udsendt; DS stopper med bladet p.gr. distributionsomkostninger 

 

13. Bådisætning – standerhejsning  

1. isætning den 14. april – inkl. store båd: 2 – biler og anhænger 

2. isætning den 5. maj – kun en bil og ingen hænger: kun ”små” både  

CJD informerer på hjemmeside, og JD sender mail 

CJD arrangerer med lift, så der kan isættes ny flagsnor; skal ”snoren” laves af en stålwire for at 

undgå brud ? 

 

14. Eventuelt  

JD køber ny temperatur- og fugtighedsmåler til vejrstationen (pris ca. 1.000 kr) 
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Optagning: 1. optagning 13. oktober, 2. optagning 27. oktober. CJD kontakter vognmand. 

Ny databeskyttelseslov: JD har kontaktet Jammerbugt kommune mht. Dataaftale med 

Conventus; vi afventer svar. Info om hvilke data klubben opbevarer og hvordan vil der blive 

informeret om på klubbens hjemmeside. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Mandag d. 30. april kl. 

19.00 


