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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 – tirsdag den 20. august 2019 

 
Til stede: 

 

Nicolaj Frederiksen (NF) 

Thomas Kranker (TK) 

Andreas Poulsen (AP) 

Fritz Bredvig (FB) 

Joachim Danckert (JD) -referent 

Martin Nissen Nørgård  (MNN) 

 

Afbud fra: Carl-Johan Dissing og Carsten Eriksen 

 

Dagsorden: 

 

01. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 

02. Økonomi – medlemstal -økonomi – kommunen – annoncører 

03. Jammerbugtposten ?. skal vi deltage og med hvad 

04. samlet henvendelse fra GRK+GFB+GSK til kommunen ang. en permanent løsning for at hindre 

ålegræs mv i havnen  

05. terrasse afslutning el – belysning 

06. VHF-kursus – duelighedsbevis – speedbådskursus sammen med GFB og evt. andre ?. Der har 

været forespørgsler 

07. Surfer – status - aktiviteter 

08. SUP-status-aktiviteter 

09. Jolle – status – aktiviteter 

10. Masteskur – regler for anvendelse. OPS - skuret betales af dem der har mast i skuret - det er 

oprindeligt aftalt at ungdomsaktiviteter skal kunne bruge masteskuret UB! 

11. skolesejlads efterår 19. evt. tovholder ? 3 tirsdage fra kl. 8.30 til 11.00 med 1. sejlads den 28. 

august. 5. klasse max 14 elever 

(NF underviser UNGJAM 

• Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 14.00 – 16.30 (24 elever) Valgfag - Biersted 

• Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 14.00 – 16.30 (24 elever) Valgfag - Biersted 

• Mandag d. 23. september 2019 kl. 14.00 – 16.00 (16 elever) Valgfag – Fjerritslev 

• Mandag d. 30. september 2019 kl. 16.00 - 18.30 (ca. 6-8 elever) Efterårskatalog: - 

UNGJAM) 

12. princip ved ”fremmede aktører” skoler og lignende - CJD:min mening er at en fra GSK skal 

deltage/lede og der skal ske betaling til GSK (ligesom Nicolaj gør)  

13. Paraplyorganisation – afventer et nyt oplæg fra kommunen 

14. Afriggerfest 

15. Lån af klubhus i bededagene 2022; der er flere, der gerne vil bruge klubhuset til konfirmation 

16. Udskiftning af tag på den gamle pavillon 

17. Rep af udvendig hane 

18. Arbejdsdag efteråret 2019 ? 

19. Hjemmeside 

20. Eventuelt 
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01. Opfølgning på sidste møde 

 

Roklubben kontaktes igen ang. lister på flydebroen ved klubhusene – CJD. JD har talt med Poul 

Ilsøe (GRK), der vil undersøge mulighederne for at få fondsstøtte til anskaffelse af ny flydebro 

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

udleveres til Thomas – CJD. TK har forsøgt at lave en liste over, hvem der ikke er medlemmer af 

GSK; JD checker om TK’s liste passer med medlemskartoteket 

Udflugt med RIB i 2019. FB har talt med Henrik. Udflugten vil bestå i en tur-retur sejlads til 

Aalborg. Max deltagerantal 22 – pris ca. 2000 kr. GSK medfinansierer med ca. 50 kr. pr. deltager. 

FB kontakter Lone mht. dato. (der blev foreslået en lørdag eller søndag i august). FB vil lave opslag 

og stå for tilmelding til arrangementet 

Annoncører kontaktes når bådene er søsat – CJD 

NF kontakter SUP-forbundet og NWK for at høre om de ved hvad der kan gøres for at forsikre til 

rimelige penge. Den nuværende lås på bagsmækken er utilstrækkelig. 

MNN har undersøgt om der er mulighed for SUP-aktiviteter på søen i Aabybro; og det er der ikke 

mulighed for  

WEB-kamera GFB v. Ole Hermansen har kontaktet Jammerbugt Kommune vedr. muligheden for at 

TV overvåge havnen.  

JD har checket mht. muligheden for mobilepay til klubbens driftskonto. Oprettelse vil koste 300-

400 kr. i oprettelse + 0.75 kr. per overførsel. Det er JDs vurdering (som kasserer), at der ikke er det 

store behov for mobilepay, og det blev besluttet for nærværende ikke at lave mobile pay til 

klubbens driftskonto. 

 

 

02. Økonomi – medlemstal -økonomi – kommunen – annoncører 

Økonomi: 

JD runddelte regnskabsstatus. Regnskabet indeholder p.t. ikke de store overraskelser. Der er ca. kr. 

230.000 på driftskontoen og kr. 71.000 på opsparingskontoen. Af store kendte udgifter er der 

betaling for den nye terrasse (ca. kr. 100.000); af store indtægter mangler vi at få kr. 50.000 fra 

Jammerbugt Kommune til medfinansiering af terrasse samt restbeløbet ca. kr. 33.000 fra Nordea 

SUP bevillingen). 

Der mangler at blive sendt en elektronisk regning til Jammerbugt Kommune for NF’s 

undervisningsaktivitet med UNGJAM (CJD fremsender elektronisk faktura) 

 

Medlemstal: 

Der er p.t. 163 medlemmer af GSK.  

 

Kontingenter: 

P.t. er der 3 medlemmer, der mangler at betale kontingent; de er alle nu blevet rykket 4 gange (3* 

mail + 1*SMS). JD sender oversigt over SUP- og Surfermedlemmer til NF og MNN. 

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at gennemtænke forskellige modeller for 

kontingentbetaling. Dette punkt blev udsat til et senere tidspunkt. 

 

Annoncører:  
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Der er p.t. ikke sendt fakturaer til annoncører. CJD er tovholder 

 

03. jammerbugtposten? skal vi deltage og med hvad 

Jammerbugtposten.dk er en uafhængig nyhedskanal for Jammerbugt og omegn. I det omfang vi har 

brug for at formidle os til omverdenen, fx facebook opslag om opstart af jollesejlads etc., er det let 

at lave en kopi til jammerbugten.dk, som så forhåbentlig vælger at bringe nyheden. Spørgsmålet er 

hvor mange, der læser nyhederne, der bringes på jammerbugtposten.dk. 

04. samlet henvendelse fra GRK+GFB+GSK til kommunen ang. en permanent løsning for at 

hindre ålegræs mv i havnen 

CJD er tovholder 

05. terrasse afslutning el – belysning 

Terrassen er nu monteret med glas, og der er monteret al-toppe på stolper. P.t. mangler der 

etablering af belysning. CJD tovholder 

06. VHF-kursus – duelighedsbevis – speedbådskursus sammen med GFB og evt. andre ?. Der 

har været forespørgsler 

VHF-kursus. Sidste gang, der var VHF-kursus på Gjøl, lagde GSK blot lokaler til; det var en privat 

kursusholder fra Aalborg, der afholdt kurset. Det er muligt at tage et VHF-kursus på nettet (fx i regi 

af DS eller via www.duelighed.dk).  

Duelighedsbevis: Det blev vurderet at GSK ikke skal lave et kursus i den teoretiske del af 

duelighedsbeviset. Der er en række aftenskoler, der udbyder sådanne kurser og duelighedsbeviset 

kan også tages i Aalborg Sejlklubs sejlerskole.  

Det har før været på tale, at GSK skulle lave nogle sejlerdage – aftener for medlemmer af GSK, 

som gerne vil prøve/lære at sejle en kølbåd. Dette punkt tages op på en senere tidspunkt. 

 

Speedbådskursus: 

GSK vil godt påtage sig at lave et speedbådskursus a la det der blev lavet for et par år siden. 

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde med henblik på hvordan vi får oplysninger om, 

hvem der er interesserede samt hvem der vil være tovholdere. 

07. Surfer - status – aktiviteter 

Efterårssæsonen er startet. Den 21.08 afholdes intro til nye surfere. 

08. SUP - status – aktiviteter 

18.30-19.00 er der SUP med børn. Børneaktiviteten er dog hæmmet af et ret stort fravalg, fordi der 

også på dette tidspunkt er foldboldaktiviteter. 

19.00-21.00 : SUP- voksne. Her bliver  de kortere dage et problem meget snart. 

MNN vil se på muligheden af at fordele aktiviteterne på flere aftener. (JD: vær opmærksom på, at 

GRK har roaktiviteter tirsdag og torsdag aften). 

MNN efterlyste en introduktion til RIB’en. MNN aftaler med NF mht. en introduktion – prøvetur. 

09. Jolle - status – aktiviteter 

http://www.duelighed.dk/
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Jolle-sejlads træning onsdag aften kører. Der er med midler fra DGI blevet anskaffet et Tera-jolle. 

Til træningen i går den 22/8 var der tre juniorer ude i en Feva jolle, og det fungerede faktisk rigtig 

godt (en ved roret, en ved stor skødet og en ved fokkeskødet; hvor der så blev skiftet mellem 

jobbene). 

Senior-jollesejlads: der sammenkaldes til sejlads via en facebook-side (Morten Klyver er muligvis 

tovholder). 

AP undersøger med senior-jollesejlerne om der er behov for en systematisk afholdelse af senior-

jollesejladserne, samt om der skal laves et opslag på hjemmeside/facebooke etc. for at få flere 

senior-jollesejlere på banen. 

10. Masteskur - regler for anvendelse - OPS - skuret betales af dem der har mast i skuret - det 

er oprindeligt aftalt at ungdomsaktiviteter skal kunne bruge masteskuret UB! 

Masteskurret er til master, og alle mastedele (mast, bom, rulleforstag etc.), skal være mærket med 

navn. Der er sendt en mail til alle GSK-medlemmer, der er registreret med mast i skur, at det der p.t. 

er i masteskurret skal være mærket med navn senest 1. september. 

Hvis der er behov for (og der er plads til det) at anbringe genstande i masteskuret i en kortere 

periode, skal dette aftales med den masteskursansvarlige, og genstanden skal være mærket med 

navn, samt oplysninger om, hvornår genstanden skal være fjernet fra skuret. 

11. skolesejlads efterår 19 - evt. tovholder? 3 tirsdage fra kl. 08.30 til 11.00 med 1.sejlads den 

28.aug! 5.klasse max 14 elever 

(NF underviser UNGJAM 

• Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 14.00 – 16.30 (24 elever) Valgfag - Biersted 

• Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 14.00 – 16.30 (24 elever) Valgfag - Biersted 

• Mandag d. 23. september 2019 kl. 14.00 – 16.00 (16 elever) Valgfag – Fjerritslev 

• Mandag d. 30. september 2019 kl. 16.00 - 18.30 (ca. 6-8 elever) Efterårskatalog: - 

UNGJAM) 

 

På bestyrelsesmødet var der ingen forslag til ny tovholdere. Så indtil andet vedtages er CJD 

tovholder på Gjøl skoleaktiviteterne og NF på UNGJAM-aktiviteterne. 

12. princip ved "fremmede aktører" skoler og lignende – CJD:min mening er at en fra GSK 

skal deltage/lede og der skal ske betaling til GSK (ligesom Nicolaj gør) 

Klubbens udstyr (jolle, surfbrædder, SUP-brædder etc.) må ikke lånes ud til polterabend-, 

fødselsdags,- og lignede arrangementer. 

Hvis der er andre end Gjøl skole, fx andre skoler, efterskoler, ungdomsskoler etc., som ønsker at 

prøve kræfter med jollesejlads, windsurfing, SUP skal aktiviteten forestås af en GSK-instruktør, og 

der betales ligesom UNGJAM p.t. gør (kr. 110 per elev for 2 timers undervisning) 

13. Paraplyorganisation - afventer et nyt oplæg fra kommunen 

Der er ikke kommet nyt oplæg fra kommunen 

14. Afriggerfest. 

Dato for afriggerfest/standerstrygning blev tentativt fastlagt til lørdag den 19. oktober. Bente 

forhører om festudvalget kan/vil stille en fest på benene denne dato. 
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15. Lån af klubhus i bededagene 2022; der er flere, der gerne vil bruge klubhuset til 

konfirmation 

Hvis der er flere, der vil låne klubhuset, vil der blive trukket lod. JD informerer de, der p.t. har bedt 

om at kunne låne huset i bededagene 2022 

16. Udskiftning af tag på den gamle pavillon 

Taget på den gamle del af klubhuset trænger kraftigt til at blive skiftet (og det gør taget på 

masteskuret også). CJD indhenter tilbud på udskiftning af tag. 

17. Rep. af udvendig hane. 

AP skaffer en ny hane. 

MNN anskaffer en slangevogn+slage, og forhører GRK (formand Poul Ilsøe), om GRKs 

vaskestativer må bruges til skylning af SUP- og SURFbrædder. 

18. Arbejdsdag efteråret 2019 ? 

NF indkalder til møde om indretning masteskur – surferrum – værksted. Når der foreligger en 

helhedsplan for indretning, indkaldes der til en arbejdsdag med henblik på at påbegynde 

realiseringen af planen. 

19. Hjemmeside 

NF vil gerne lave forskellige ændringer på hjemmesiden. JD foreslog, at der bliver taget backup 

(muligt at lave på kontrolpanelet i one.com) før der foretages ændringer 

20. Eventuelt 

NF vil gerne have en kopi af GSKs ansøgning til DGI om Tera-jolle. JD sender en kopi til NF 

NF finder ud af, hvor brædder – stolper fra den gamle terrasse kan anbringes 

FB: Skoleskibet Fulton kommer til Aalborg. FB vil godt arrangere et besøg på skibet; så er du 

interesseret så kontakt FB 

Grus foran terrasse: FB vil gerne have fliser i stedet for grus; MMN vil gerne have græs. Så det er 

p.t. uafklaret hvad vi vil gerne vil have ! 

Annoncering af optagning: Hvis CJD lægger et opslag på hjemmesiden, vil JD rundsende mail  

 

 

Næste møde er den 24. september 2019 kl. 18.30 


