
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. nr. 5-2018, tirsdag d. 21. august 2018 

 

Tilstede: 

Best. medl.   

Carl-Johan Dissing (CJD) 

 Joachim Danckert (JD) 

 Thomas Kranker (TK) 

Nicolaj Frederiksen (NF) 

Fritz Bredvig (FB) 

Carsten Ramsing Eriksen (CRE) 

 

Afbud fra  

Andreas Rodkjær Poulsen (ARP) 

  

  

Dagsorden: 

 

01.  Opfølgning på sidste møde  

 

02.  Økonomi – medlemmer – annoncører – kommunen – sejlunionen/projektstøtte 

 

03.  Børneattester  

 

04.  Bord-bænkesæt 

 

05.  Surferne - efterårsaktiviteter 

 

06.  Jollesejlerne – efterårsaktiviteter – navngivning m.v. 

 

07.  Jammerbugt Kommunes forslag til ændring af strandbeskyttelseslinjer og natura 2000-områder 

m.v. 

 

08. Afdækning ved terrasse m.v. 

 

09. Forslag til støtte til RIB-.tur 

 

10. Efterårsaktiviteter – kapsejlads – onsdagshygge – muslinge/østerstur 

 

11. Møde på skolen ang. udvikling m.v.   

 

12. Undervisning af 4-5 og 6. klasse i jollesejlads i efteråret 

 

13. Diverse 

 

 

1. Opfølgning på sidste møde – 29. maj 

CJD arbejder videre med kasser til redningsveste. Rep. at tag på masteskur (ARP tovholder)  

Reparation og udlægning af slisker (NF tovholder) 

ARP undersøger pris på nyt toilet 

Der mangler tilbagemelding fra Morsø Sejlklub mht. optimistjollerne (CJD tovholder). Iflg. 

Andreas – Camilla har Hals Sejlklub joller, som bare kan hentes !!!!! 

 



 

2. Økonomi – medlemmer – annoncører – kommunen – sejlunionen/projektstøtte 

JD uddelte regnskabsudskrift pr. 19-08-2018. Økonomien ser fornuftig ud; 850 øvrige 

klubindtægter er større end budgetteret bl.a. fordi vinterbaderne først har betalt for 2016 i år. 

Hertil kommer Vild med Vand betaling på 5.000 kr. 2250 Småanskaffelser er på 5.666 kr mod 

budgetteret 1.500 kr; dette skyldes primært anskaffelse af 4 bord-bænkesæt samt skilte til 

redningsvestkasser. 

CJD har udsendt fakturaer til sponsorer – annoncører 

Der er ikke kommet forslag til projekter, som vi evt. kunne få støtte til via Dansk Sejlunion 

 

3. Børneattester  

Børneattester er ved at være modtaget dog mangler på Niclas – husk dette r nødvendigt at være 

medlem af sejlklubben ellers dækker foreningens forsikring ikke og en der træner uden 

medlemskab er således personlig erstatningspligtig ved uheld. 

 

4. Bord-bænkesæt  

Kommunen har anskaffet 4 bord-bænkesæt til opsætning på den nye spunsvæg. JD aftaler med 

Flemming mht. samling af bordene. 

  

5. Surferne - efterårsaktiviteter 

Jammerbugt Ungdomsskole kommer på besøg den 18. september. NF tovholder 

Surferne fortsætter onsdagstræningen indtil efterårsferien.  

 

6. Jollesejlerne – efterårsaktivitet – navngivning m.v. 

JD kan den 2. og 4. onsdag i måneden kun deltage indtil kl. 18.15. JD søger for, at der er benzin 

på hans jolle samt benzin til RIB, samt klargør RIB til onsdagens sejlads. JD sørger for vask af 

RIB, skylning af motor samt presenning torsdag formiddag. 

CJD kontakter Hans Jørgen mht. om han kan hjælpe med jolletræning 

JD vil bede Torben om at komme med forslag til dato (helst en lørdag eftermiddag) for 

sponsordag - ”indvielse” og navngivning af FEVA-joller 

 

7. Jammerbugt Kommunes forslag til ændring af strandbeskyttelseslinjer og Natura 2000-

områder m.v. 

Jammerbugt Kommune har sendt en ansøgning til Kystdirektoratet vedr. ændring af 

strandbeskyttelseslinjer, således at marken nord for den nuværende vinteropbevaringsplads kan 

anvendes til vinteropbevaringsplads, og dermed give plads til at der opføres 46 boliger i 2-3plan 

på den nuværende vinteropbevaringsplads. Sejlklubben mener at kommunens ansøgning 

(underskrevet af Kell Agerbo) er mangelfuld, og sejlklubben har sendt et brev til 

Kystdirektoratet med supplerende oplysninger til kommunens ansøgning hvad angår Gjøl Havn.  

CJD vil indkalde repræsentanter fra bl.a. klubberne på havnen, for at få drøftet igennem 

hvordan vi får mere åbenhed om havnebyggeprojektet. 

 

8. Afdækning ved terrasse m.v. 

SHS er blevet kontaktet for at høre hvad det har kostet at lave deres terrasse med 

glasinddækning, men der er endnu ikke kommet nogen tilbagemelding. 

Ole Larsen er også blevet bedt om en pris på glasinddækning, men har heller ikke endnu en pris 

ud. 

FB vil foranledige indhentning af tilbud på ny terrasse 

 

 

9. Forslag til støtte til RIB-tur 

Lone Dam har fremsendt et forslag til en RIB-tur til fx Attrup eller Nibe. Prisen for RIB-sejlads 

er 2000 kr for 22 personer og Lone foreslår at klubben bevilger de 2000 kr. 



 

Dejligt at der kommer forslag til klubaktiviteter. 

Bestyrelsen synes ikke, at RIB-turen skal være helt gratis, og mener at hver deltager skal betale 

50 kr, hvor klubben så går ind og dækker de resterende udgifter til RIB’en. CJD informerer 

Lone om bestyrelsens beslutning.  

 

10. Efterårsaktiviteter – kapsejlads – onsdagshygge – muslinge/østerstur  

Vi holder fast i onsdagstaffel første onsdag i hver måned.  

Kapsejladsen d. 25. august (samarbejde med Aalborg Sejlklub) er blevet aflyst p.gr. af for ringe 

opbakning. (totalt kun 3 både tilmeldt) 

CJD snakker med bådelaug om en muslinge-østerstur 

 

11. Møde på skolen ang. udvikling m.v.   

Skolen og GBE har inviteret til møde d. 9. september vedr. udvikling på Gjøl. CJD og JD 

planlægger at deltage. Men alle er selvfølgelig velkomne. 

 

12. Undervisning af 4-5 og 6. klasse i jollesejlads i efteråret 

CJD er tovholder 

 

13. Diverse 

Standerstrygning – afriggerfest : 20 oktober 

 

P.t. har stormen strøget standeren. CJD forsyner standeren med en ny pind og hejser standeren 

igen 

 

JD undersøger om vi kan få malet sternbrædderne via Kommunens Nytte- og aktiveringsindsats. 

 

Der er kommet mange nye både i havnen og ikke alle har meldt sig ind i klubben. TK vil 

forsøge at kontakte de nye bådejere, ud fra en liste som CJD sender til TK 

 

Ro og Kajakklubben vil gerne have en fælles liste med RIB-brugere. JD melder følgende navne 

tilbage til Ro-og Kajakklubben : NF, TK, CJD, Torben Krogsgaard og JD 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag d. 25. september 

kl. 18.30 


