
GJØL SEJLKLUB - Bestyrelsesmøde nr. 3– 2017, 18. april 2017 1 

3 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3-2017 tirsdag d. 18. april 2017 
Deltagere: 

Best. medl.   

Carl-Johan Dissing (CJD) 

 Carsten Ramsing Eriksen (CRE) 

 Nicolaj Frederiksen (NF) 

 Joachim Danckert (JD) 

 Fritz Bredvig (FB) 

 Andreas Rodkjær Poulsen (ARP) 

 

Suppleanter: Joannes Klüver (JK)  

  

  

Dagsorden: 

 

01. Opfølgning generalforsamlingen 

 

02. Økonomi – kontingentopkrævning – annoncører – m.v. - RIB 

 

03. Jollesejlerne - FEVA  

 

04. Surferne 

 

05. Vild med vand d. 10.juni 

 

06. Skole-foreningssamarbejde 

 

07. Kranuheld 

 

08. Boligbebyggelse på Gjøl Havn 

 

09. Børneattester 

 

10. Udsmykningsforslag fra Lone 

 

11. Beach flag (endnu engang) 

 

12. Diverse 

 

 

1. Opfølgning på generalforsamlingen (og bestyrelsesmøde d. 28. februar) 

 

Velkomstfolder: Lone og FB arbejder videre med billeder  

 

2. Økonomi – kontingentopkrævning – annoncører – m.v. - RIB  

 

Økonomi:  

Klubben har i 2015 og 2016 fået udbetalt ca. 19500 kr. for meget i tilskud. Skal tilbagebetales 

d.d. 

 

Kontingentopkrævning: 
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Der er stadig ganske mange, der mangler at betale kontingent. JD sender liste over manglende 

betalere til NF (surfere) og til CJD (enkeltmands – og familiekontingenter). JD vil i nærmeste 

fremtid udsende en rykker til de der ikke har betalt. 

 

Annoncører: CJD kontakter annoncører/sponsorer (mangler p.t. at kontakte 3) 

 

RIB: Se-Vækstpuljen har bevilget 50.000 kr. 

 

3. Jollesejlerne – FEVA 
GSK var heller ikke heldig mht. joller købt i England. Mht. yderligere tiltag for at skaffe FEVA 

joller venter vi indtil vi ved, hvor mange der vil deltage i jollesejllads. 

Jollesejlerne og surferne starter med en dag i svømmehallen d. 23. april kl. 11 – 13. 

Jolletræningen starter den 26.april. 

 

4. Surferne 

 

Surfertræningen starter d. 19. april 

 

5. Vild med vand d. 10.juni 

Klubben stiller op, og aktiviteten lægges i kalenderen (JD). Aktiviteterne vil finde sted i 

tidsrummet 10 - 15 

Aktiviteter:  

Møde igen først i maj. NF er tovholder. 

CJD cheker op, hvem, der kan hjælpe med 

 

6. Skole-foreningssamarbejde 

CJD og JD har haft møde med Lars Bang. 

Der skal udarbejdet er kort skriv til forældre mht. vand dagene på Gjøl Havn skal bruges til 

(CJD og JD er tovholdere) 

 

7. Kranuheld 

JD har kontaktet Jysk Kranservice, men har ikke fået noget svar tilbage. JD kontakter Flemming 

mht. hvad der vil ske (kranen er d.d. blevet serviceret af Danish Crane Building). 

CJD kontakter kommunen v. Peter Laursen (som dog har ferie indtil d. 28.april) 

 

8. Boligbebyggelse på Gjøl Havn 

CJD har haftkontakt til Mogens Gade, Jammerbugt Kommune, som dog ikke kunne komme 

med meget nyt vedr. byggeriet. Det er DOMEA (Nørresundby), som har meldt sig på banen 

mht. opførelse af op til 60 boliger på havnen. 60 boliger lyder voldsomt; men det er positivt, at 

der er interesse for Gjøl. For klubberne på havnen er det afgørende, at havnemiljøet bibeholdes. 

Hvis vi ikke kan få oplyst, hvad planerne er med klubberne og klubhusene, er en mulighed at 

søge aktindsigt. 

 

9. Børneattester 

NF er tovholder mht. surferne og CJD mht. jollesejlerne 

 

10. Udsmykningsforslag fra Lone (blomsterkummer) 

Lone har sendt et forslag til kommunen om opstilling af blomsterkummer på havnen. 

Sejlklubben foretager sig ikke yderligere i sagen. 

 

11. Beach flag 

Sejlklubben får lavet beach-flag m. Sejlklublogo (Gjøl trold) + stor tekst. CJD bestiller 
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12.  Diverse 

Billeder af bestyrelse + suppleanter. CJD tager kontakt til Brian/Lone 

 

Hjemmesiden: Hjemmesiden skal virke opdateret og ikke være fyldt med gamle nyheder (CRE) 

 

20. maj bliver der arrangere en kapsejlads til Nørre Mejlgrund. ARP er tovholder 

 

Vejrstation: CJD skaffer lift. I samme omgang skal signalmasten måske have en gang 

træbeskyttelse. 

 

Udlægning af slisker: P.t. er det ikke muligt at udlægge slisker mod øst; der er for meget 

tang/græs. CJD og NF koordinerer udlægningen  

 

Standerhejsning: JD søger for indkøb og Peter Madsen og Bente Bjørn for tilberedningen. CJD 

lægger en reminder om standerhejsningen på Facebook og JD udsender en mail. 

 

Spørgsmålet om forsikring af joller udskydes til næste bestyrelsesmøde 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 

d. 20. juni kl. 18.30 

 


