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Referat af bestyrelsesmøde nr. 4-2017 tirsdag d. 20. juni 2017 
Deltagere: 

Best. medl.  Carl-Johan Dissing (CJD) 

 Joachim Danckert (JD) 

 Fritz Bredvig (FB) 

 Andreas Rodkjær Poulsen (ARP) 

 

Afbud fra: Carsten Ramsing Eriksen  

  

  

Dagsorden: 

 

01. Opfølgning på sidste møde 

 

02. Økonomi  

 

03. Opfølgning på skoleundervisning d. 15. maj 

 

04. Opfølgning med Vild med Vand Dag  

 

05. Surferne 

 

06. Jollesejlerne 

 

07. Børneattester 

 

08. Skole- forening uge 33 - 34 

 

09. Turen går til Gjøl den 26. august 

 

10. Sankt Hans Aften 

 

11. RIB – fri bådplads – fondsstatus m.v. 

 

12. Gjøl Havn – situation mht. planer m.v. 

 

13. Diverse 

 

 

1. Opfølgning på sidste møde. 

 

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

Opsætning af vejrstation: CJD vil forsøge at skaffe en lift til onsdag d. 28. juni. Signalmasten 

skal have en omgang maling/overfladebehandling i samme omgang  

 

2. Økonomi  

 

Økonomi:  

Opsparingskonto: 71.166 kr. 

Driftskonto: 236.342 kr. 
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JD har sendt en rykker (e-mail + SMS) til de der ikke har betalt. De, der ikke har betalt per. 1. 

juli vil blive slette af medlemslisten. 

JD har sendt listen over surfere til Nicolaj Frederiksen (NF), som bedes checke, at alle de der 

surfer er på listen, samt melde tilbage om Andreas forsat skal stå på listen (iflg. SMS til JD fra 

Andreas’ far er Andreas flyttet til København.)  

 

Annoncører: CJD kontakter annoncører/sponsorer, der mangler at betale 

 

3. Opfølgning på skoleundervisning d. 15. maj  
Selv om forløbet d. 15. maj var godt (alle børnene var tilsyneladende glade), har det ikke givet 

nye jollesejlere. 

Skole – sejlklubben samarbejde i uge 34 og 35 skal laves anderledes end d. 15. maj, alene af den 

grund, at der er flere elever og de er yngre. CJD tager kontakt med Lars for at drøfte omfang og 

forløb; bl.a. om dagene skal begynde med lidt undervisning/orientering på skolen. 

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

til (CJD og JD er tovholdere) 

 

 

4. Opfølgning med Vild med Vand Dag (Havnens Dag) 

JD har talt med Bente mht. om Ro og Kajakklub samt Vinterbadere forventer at få del i evt. 

overskud (af de 5.000 kr. som Vild med Vand organisationen har overført til sejlklubben). Iflg. 

Bente er der ingen forventninger om overskudsdeling. 

 

5. Surferne 

 

6. Jollesejlerne 

Sidste træningsaften d. 21. juni. Der afsluttes med en gang grillpølser for surferne og 

jollesejlerne. 

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

(CJD og JD er tovholdere) 

 

7. Børneattester 

Hvis Niclas stadig fungerer som surfertræner, skal der foreligge en børneattest (hvis der ikke 

allerede gør det), og han skal være medlem af Sejlklubben (bl.a. af hensyn til 

forsikringsdækning) 

 

8. Skole - forening uge 33 - 34 

Se under punkt 3 

 

9. Turen går til Gjøl d. 26. august 

Drøftes nærmere på næste møde. 

 

10. Sank Hans aften 

Anders Nygaard kommer med to læs brænde.  

CJD snakker med Erik – Birgit om de kan være ansvarlig for bålafbrændingen. Hvis ikke 

kontakter CJD Henrik fra Ro- og Kajakklubben. 

Bålet tændes kl. 20.30 

 

11. RIB – fri bådplads – fondsstatus m.v.  

Jammerbugt Kommune vil efter henvendelse til Mogens Gade stille en bådplads gratis til 

rådighed for en RIB. 
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Status for fondsansøgninger: der mangler tilbagemelding fra Tryg-Fonden, A.P. Møllers Fond 

og Nordea Fonden (JD: d. 22-06 har Tryg Fonden meddelt, at de IKKE vil støtte projektet). 

FEVA-joller: der  er søgt om støtte til to Feva-joller i SE-vækstpulje Nyfors. Svar foreligger 

medio august. 

 

12. Gjøl Havn – situation mht. planer m.v. 

CJD har sendt et brev til kommunen. I dette listes en række spørgsmål/problemstillinger, som en 

bebyggelse af havnen vil medføre. CJD rundsender brevet til bestyrelsesmedlemmerne. 

Iflg. Jacob Risgaard, Jammerbugt, skal der være møde i teknisk udvalg medio august hvor 

spørgsmålet om en evt. viderebehandling skal drøftes eller om det fremsendte lokalplanforslag 

skal effektueres. Møde er formentlig offentlig tilgængeligt. 

 

13. Diverse 

CJD skaffer en kasse til redningsveste (a la den de har i Norsminde havn). FB har nogle 

skilteholdere, som kan bruges (der skal bruges 3-4 stykker) 

 

Maling af vinduer: CJD kontakter en maler (har fået et navn på maler fra Erik) 

 

Skiftning af tagplade på østsiden af masteskur. ARP er tovholder. Der står en ny tagplade i 

værkstedet. (hjælper MP med vandhanen) 

 

 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 15. august kl. 

18.30 

 


