
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. nr. 1-2019, tirsdag d. 22. januar 2019 

 

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 (sygdom)  

  

Dagsorden: 

 

01. Opfølgning på sidste møde 

 

02. Økonomi – medlemmer annoncører mv 

 

03. Generalforsamling – hvem – hvad – regnskab – kontingent for de forskellige aktiviteter m.v. 

 

04. Terrasse - stade 

 

05. Bådoptagning – ændrede priser 

 

06. SUP - stade 

 

07. Surfere - stade  

 

08. Joller – stade – evt. køb af joller fra Mors 

 

09. Vild med Vand 2019 

 

10. Eventuelt 

 

 

1. Opfølgning på sidste møde  

CJD arbejder videre med kasser til redningsveste.  

CJD sender liste over bådejere, som p.t. ikke er medlemmer af GSK til TK. ”Markedsføring” 

venter dog til foråret når bådpladser er betalt til kommunen. 

Ræling/kant på flydebro skal skiftes (Jammerbugt Kommune har påtaget sig vedligeholdelsen. 

CJD snakker med Henrik fra Roklubben 

NF ser på surfudstyret i masteskuret. Måske kan surfbrædderne og bommene placeres under 

halvtaget 

JD kontakter Kommunen mht. om klubben kan få malet sternbrædderne til foråret. CJD har et 

rullestillads, der kan bruges i denne sammenhæng 

RIB-tur: FB har forsøgt at kontakter RIB-action (Henrik); men har ikke fået tilbagemelding. 

RIB – turen udsættes til foråret-sommer 2019 

Lyddæmpning i klublokale. Som et forsøg opsættes et par baner Troldtekts-plader i loftet. 

Tovholder CJD 

 

 

   



 

2. Økonomi – medlemmer – kontingent - annoncører – kommunen  

Det endelige regnskab 2018 samt budget for 2019 blev gennemgået. Begge dele blev godkendt 

af bestyrelsen. Der er i budgettet afsat penge til renovering af terrasse. Der er lidt færre 

medlemmer end i 2017 (d.d. 157), hvorfor kontingentindbetalingen er mindre en budgetteret, 

ligesom masteskurindtægten er mindre en budgetteret. 

Der er p.t. 1 annoncør/sponsor, som mangler at betale. CJD følger op 

 

3. Generalforsamling – hvem – hvad – regnskab – kontingent for de forskellige aktiviteter 

m.v. 

CJD spørger Hans Jørgen om han (som sædvanlig) vil være dirigent. 

Martin vil gerne bl.a. af hensyn til SUP-aktiviteterne være med i bestyrelsen. Martin er 

selvfølgelig meget velkommen til at stille op til bestyrelsen. På valg til bestyrelse er CJD, JD og 

NF, som alle genopstiller. Hvis der bliver genvalg til CJD, JD og NF, vil en mulighed være at 

vælge Martin som suppleant; som suppleant kan Martin deltage i bestyrelsesmøder og få 

løbende information, og i praksis vil der så ikke være den store forskel mht. om Martin er 

bestyrelsesmedlem eller suppleant. 

Kontingentsatserne foreslås fastholdt: gastekontingent kr 300, enkeltmedlem kr 500, 

familiemedlemsskab kr 600, surfer-jolle (juniorer) kr. 400; som eneste ændring foreslås at 

senior jolle eller surfer betaler kr. 500. NF foreslog et SUP kontingent på kr. 600; efter nogen 

diskussion endte bestyrelsen med at foreslå SUP kontingent på kr 500 for seniorer og kr 400 for 

juniorer; dog således, at der holdes øje med om dette kontingent dækker de faktiske udgifter. 

Hvis dette ikke er tilfældet kan SUP kontingentsatsen justeres på næste generalforsamling. 

NF foreslog også, at SUP-seniorer betaler kr. 200 for at prøve SUP 2 * gange; hvis man 

efterfølgende vil meldes ind, indgår de kr 200, som en del af kontingentet (juniorer kan prøve 

SUP 2 gange gratis) 

Forplejning: JD sørger for øl, vand, kaffe, brød, ost, rullepølse 

JD udsender en reminder om generalforsamling 2 uger før generalforsamlingen. 

Bestyrelsen mødes kl. 18.30 d. 12. februar 

 

4. Terrasse – stade 

Der er sendt ansøgninger til 4 fonde (SE-Nyfors, Nordea, SparNord og Vendsyssel Sparekasse) 

samt til Jammerbugt Kommunes Kultur og Landdistriktsmidler. Vi håber selvfølgelig på et 

positivt resultat (lidt tvivlsomt, idet fonde helst giver midler til nye aktiviteter), men der er afsat 

penge i budgettet til at klubben selv kan betale, hvis alt andet glipper. Terrassen planlægges 

lavet primo juni (hvis finansieringen er på plads før, kan arbejdet selvfølgelig igangsættes før) 

 

5. Bådoptagning – ændrede priser   

Priserne for optagning/isætning har ikke ændret sig side 2014 (faktisk var priserne højere i 

2013, da det var en Løgstørvognmand, der stod for kørslen).  Efter en del forhandling er 

priserne som følger: < 4000 kg: 450 kr., 4000-6000 kg: kr. 650, 6000-8000 kg: kr. 950. 

Ventetid, hvis stativ ikke er klar (formentlig kun relevant ved optagning): kr. 150 per påbegyndt 

10 min., mont/afmont af mast (når firmaet er på havnen) kr. 300. 

 

6. SUP -stade   

Nordea-fonden har bevilget kr. 163.000 til anskaffelse af trailer og SUP-udstyr. Der er p.t. 

modtaget kr. 130.000 fra Nordea, og der er indkøbt og leveret en trailer, som vil blive indrettet. 

Det er blevet besluttet hvilket udstyr, der skal anskaffes og hvor det skal købes. 

NF skal mødes med Martin og Torben i nærmeste fremtid for at aftale mht. fremtiden, herunder 

markedsføring af SUP-aktiviteten. Martin er tovholder på aktiviteten. 

 

7. Surfere-stade  

NF vil sammen med surfere se på indretning af surferrummet. NF vil også se på hvordan 

surferudstyr i masteskuret mest hensigtsmæssigt placeres, samt se på om området til højre for 



 

døren (hvor der p.t. står en fryser) kan indrettes så det måske kan bruges til opbevaring af 

våddragter.  

NF vil måske søge fondsmidler til nyt surfergrej. JD sender NF en link til hjemmeside, med 

oplysninger om fonde etc.  

Surferne starter onsdagstræning efter påske 

 

8. Joller – stade – evt. køb af joller fra Mors  

CJD har haft kontakt til Mors Sejlklub vedr. de 5 optimistjoller, GSK har lånt. 

Tilbagemeldingen fra Mors er, at GSK kan købe jollerne for kr. 20.000. GSK er ikke 

interesseret i at købe til den pris, og fortsætter med at låne samt betale forsikring som hidtil. 

RIB er taget op og er p.t. hos Gjøl Marinecenter for at få serviceret motoren. 

 

9. Vild med Vand 2019 

Havnens Dag- Vild med Vand afholdes i 2019 den 25. maj. GSK deltager med jollesejlads, 

surfere, SUP, kom ombord i en båd, prøv en tur i RIB. Der er ikke aftalt med de øvrige klubber 

på havnen (det vides at Ro og Kajklubben har havkajaktræf) 

  

10. Eventuelt 

Bådudstilling i Fredericia 22-24 feb. + 28 feb. – 3 marts: JD informerer sammen med reminder 

om generalforsamling 

Foredrag ”Fugle, fisk, fjordliv og miljø i en tid med klimaforandringer” v. Jan Skriver på Gjøl 

Kro d. 14. november kl. 19.00 

Standerhejsning i forbindelse med 2. isætning den 27. april kl. 15.00 

NF rejste spørgsmål vedr. honorering af frivilliges (fx instruktører) arbejdsindsats. GSKs 

holdning er, at GSK ikke betaler for frivilliges arbejdsindsats (hverken i form af løn eller ingen 

eller reduceret kontingent). Men klubben vil til gengæld støtte meget op om frivilliges 

deltagelse i kurser. GSK er ikke god til at give udtryk, at de frivilliges arbejdsindsats er højt 

værdsat; det skal der arbejdes på. 

CJD har haft kontakt med kommunen mht. hvor dybt vandet må være ved spunsvæggen (p.t. er 

visse steder ingen vand, når det er lavvandet). Kommunen har svaret at 4m fra spunsvæggen må 

dybden være 2,0 m og inde ved spunsvæggen 1,0m – evt. oprensning vil blive taget med på 

budget for 2020 sammen med en oprensning af selve havnen hvor udgangspunkt er en pejling 

foretaget til sommer.  

Jammerbugt Kommune har fået udarbejdet en rapport/et forslag om Limfjordsturisme. Iflg. en 

kilde, der har læst rapporten/forslaget, er Attrup udnævnt til at blive Jammerbugt Kommunes 

”gateway” til Limfjorden !!! 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Fastlægges efter 

generalforsamlingen 


