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Referat af bestyrelsesmøde nr. 5-2017 tirsdag d. 15.august  
Tilstede: 

Best. medl.   

Carl-Johan Dissing (CJD) 

 Joachim Danckert (JD) 

 Fritz Bredvig (FB) 

 Andreas Rodkjær Poulsen (ARP) 

 Nicolaj Frederiksen (NF) 

 Carsten Ramsing Eriksen  

Afbud fra Laust Høgedahl og Joannes Klyver 

  

  

 

  

Dagsorden: 

 

01. Opfølgning på sidste møde 

 

02. Økonomi  

 

03. Skoleundervisning d. 23, 24 og 25 august kl. 8.00 – 14.00 

 

04. Gjøl Havn - projektforslag  

 

05. Surferne 

 

06. Jollesejlerne – undervisning - Nibe 

 

07. RIBBEN  - fri bådplads – ponton - speedbådsbevis 

 

08. Turen går til Gjøl den 26. august  

 

09. Diverse: 

GFB - undervisning af unge 

Maling af vinduer (Helene Maler Kaad 25854560) 

Boatflex 

Temperatur – regnmåler mv 

Skoleundervisning – andre skoler 

 

 

1. Opfølgning på sidste møde. 

 

Velkomstfolder næsten færdig. Billeder måske lidt for små. FB arbejder videre med folderen. 

Kort beskrivelse af hvad der skal ske GSK-skole dagene (JD og CJD) 

Børneattest: Hvis Niklas fungerer som træner, skal der indhentes børneattest (NF tovholder) 

Rettelse til punkt 11: Trygfonden har meddelt, at de ikke vil større RIB-ansøgningen 

CJD skaffer kasse til redningsveste 

FB kommer med nogle skilteholdere 

Rep. at tag + rep. af udvendig vandhane (ARP tovholder)  

 

2. Økonomi  
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Økonomi:  

JD uddelte en regnskabsudskrift, og gennemgik kort de væsentligste poster. Der skal ske nogle 

omposteringer, bl.a. skal bidrag til masteskur (125 kr.), der p.t. figurerer på konto 100 og konto 

150 flyttes til konto 500. Annonceindtægter skal flyttes fra konto 251 til konto  

 

3. Skoleundervisning d. 23, 24 og 25. august kl. 8.00 – 14.00 
NF kan deltage d. 23 om formiddagen 

Den 23. starter med en kort præsentation af sikkerhedsforanstaltningerne på havne 

(redningskranse, stiger etc.) herefter prøver eleverne på land at stå på et surfbræt og sidde i en 

optimistjolle med sejl og knob + teori om eftermiddagen, de to andre dage er de på vandet 

Der skal udarbejdet en kort skriv til forældre mht. hvad vand-dagene på Gjøl Havn skal bruges 

til (CJD og JD er tovholdere) 

Den 25. kl. 11 kommer Nordea og overrækker en check på 50.000 til RIB (som så forhåbentlig 

er ankommet til Gjøl) 

 

4. Gjøl Havn projektforslag 

Teknik og Miljøudvalget har vedtaget at undersøge mulighederne for at bygge på havne 

(beskrivelsen kan hentes på 

https://www.jammerbugt.dk/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1121   

Der skal nedsættes div. udvalg til at se på problemstillingerne. Der vil blive indkaldt til et møde 

i uge 40 hvor Sejlklubben vil deltage. 

NF: væsentligt at klubberne på havne finder ud af klubbernes krav/behov skal være til et evt. 

fremtidigt byggeri. Iflg. Domeas plan skal alle huse på havnen fjernes og erstattes af nyt 

byggeri. 

  

5. Surferne 

Surfertræning fortsætter til efterårsferien. 

 

6. Jollesejlerne 

Der planlægges en tur til Nibe d. 9. september 

 

7. RIBBEN-fri bådplads – ponton – speedbådsbevis: 

Finansieringen er på plads: Kommunale midler 26. 000 kr., SE Vækstpulje Nyfors : 50000, 

Nordea fonden 50.000. 

Der er bestilt en Mercury Ocean Runner 460 med pontoner i Hypalon og en 40 hk Mercury 

motor + trailer hos Siim Både i Them. Pris i alt 92.000 kr. Klarup Marine og Gjøl Marine er 

blevet hørt mht. levering af RIB, men det bedste tilbud var fra Siim. 

JD checker med bank mht. betaling  (enten oprettelse af en deponeringskonto eller mulighed for 

at overføre de 92.000 kr. når RIB’en afhentes. Leveringsdato er aftalt til d. 24. august. 

I første omgang tegnes en forsikring i Tryk (pris ca. 4700 kr./år for kasko og ansvar) 

Vi skal have lavet et ”speedbådskørekortskursus”, for de, der ønsker at kunne bruge RIB’en 

eller blot være interesseret i et speedbådskørekort. 

 

 

Ponton - vi har fået et tilbud på en ponton fra pable.dk (Versa dock). Samlet pris 25.831 kr. 

leveret i Riiskov. JD forhører om evt. referencer, så vi kan få et check på kvalitet etc. 

 

Bådplads: kommunen stiller en gratis bådplads til rådighed. 

 

 

8. Turen går til Gjøl d. 26. august 

ARP kan deltage lørdag formiddag. 

https://www.jammerbugt.dk/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1121
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CJD, og JD hele dagen. Thomas hele dagen ?. 

  

9. Diverse 

GFB – undervisning af unge 

På sigt vil Gjøl Fikser og Bådelaug godt bidrage til skolesamarbejdet, ligesom Natur og 

kulturcafeen formentlig også vil bidrage. 

 

Maling af vinduer: Maleren (Helene) har været og set på vinduerne onsdag; de vil blive malet så 

snart hun har tid og vejret tillader det. Hun bemærkede i øvrigt, at hvis/når sternbrædderne skal 

males, skal de have en gang algefjerne først (en uges tid før malingen påbegyndes) 

 

Boatflex: ikke noget klubben vil involvere sig i 

 

Temp. + fugtighed måles/registreres p.t. ikke. JD forsøger at identificere fejlen (er det måleren ? 

eller sende-modulet?) 

 

CJD checker sammen med Morten Hedegård, hvad der kan gøres ved æ,ø og å problematikken 

på hjemmesiden. En masse på hjemmesiden er også håbløst forældet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 10. oktober  kl. 

18.30 

 


