
 

Side 1 af 4 
 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 - tirsdag den 23.04.2018. 

 

Til stede: 

 

Nicolaj Frederiksen (NF) 

Thomas Kranker (TK) 

Andreas Poulsen (AP) 

Fritz Bredvig (FB) 

Carl-Johan Dissing 

Joachim Danckert (JD) -referent 

Martin Nissen Nørgård  (MNN) 

 

Afbud fra Carsten Eriksen 

 

Dagsorden: 

 

01. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 

02. Økonomi – kontingent – annoncer – kommunen 

03. Møde den 8.maj om etablering af paraplyforening for Gjøl 

04. Surfere – start – aktiviteter m.v. 

05. Joller – start – aktiviteter m.v. 

06. SUP – stade –start – aktiviteter m.v. 

07. Terrasse – fondsansøgninger – kommunetilskud – rev. af tilbud 

08. Dansk Sejlunion – tilskud til køb/aktiviteter 

09. Godtgørelse af udgifter i forbindelse med aktiviteter/kurser m.v. 

10. EDB – hjemmeside – vejrstation - webcamera 

11. Eventuelt 
 

01. Opfølgning på sidste møde 

 

Roklubben kontaktes igen ang. lister på flydebroen ved klubhusene – CJD 

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

Listen udleveres til Thomas – CJD 

Udflugt med RIB i 2019 – FB 

Annoncører kontaktes når bådene er søsat – CJD 

Bord-bænkesæt: CJD skaffer vinkler til fastgørelse af sættene til stenene langs den 

nye spunsvæg. 
 

02. Økonomi – kontingent – annoncer – kommunen 

JD rund delte regnskabsstatus. Regnskabet indeholder p.t. ikke de store overraskelser. 

Der er stadig mange, der mangler at betale kontingent. JD udsender 1. rykker efter 2. 

isætning. 
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Kontingentsatser: Der var en diskussion mht. hvad familiekontingent dækker; 

familiekontingent dækkede oprindeligt en sejlerfamilie inkl. børn, således at familien 

kan anvende klubhus samt deltage i div. klubaktiviteter (bortset fra jolle-, surfer- og 

SUP aktiviteter, hvor deltagelse i disse aktiviteter kræver et særligt kontingent). 

Spørgsmålet er, hvordan vi skal gøre det fremover, således at det bliver lettere at 

deltage i aktiviteter på tværs fx at en sejler kan være alm. medlem samt deltage i 

surferaktiviteter). Skal vi have et grundkontingent som dækker alle aktiviteter + et 

ekstra kontingentbidrag for lån af udsyr, have mast i masteskur etc.  

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at gennemtænke forskellige modeller for 

kontingentbetaling. 

JD checker mht. muligheden for mobilepay til klubbens driftskonto 
 

03. Møde den 8.maj om etablering af paraplyforening for Gjøl 

Gjøl Borger og Erhvervsforening har indkaldt til møde den 8. maj vedr. etablering af 

en ”paraplyorganisation” for Gjøl og foreningerne på Gjøl. GBE har tidligere forsøgt 

at etablere sig som paraplyorganisation, men reaktionen fra GSK på dette forsøg var, 

at GSK ikke ønskede at GBE skulle fungere som paraply/talerør for GSK i relation til 

kommunen. CJD deltager i mødet den 8. maj 
 

04. Surfere – opstart m.v. 
 

Der startes med træning den 24. april 

Slidsker: der er lagt tværbjælker ud og slidskerne er gjort klar til udlægning. 

Sliskerne vil blive lagt ud, når vejret tillader det og Anders Nygaard har tid. NF er 

tovholder 

05. Joller – opstart m.v. 

 

Jolletræning starter den 24. april. 
 

06. SUP – stade – evt. opstart 

 

Trailer er ved at blive indrettet. Der er ved at blive lavet folie til trailersiderne 

Forsikring af traileren. GSK har overvejende forsikret i Tryk. Traileren skal forsikres, 

og CJD vil checke om GSKs indboforsikring dækker det udstyr, som findes i 

traileren. 

Placeringen af traileren blev diskuteret. Den skal placeres et sted, hvor det gør det let 

at koble traileren til og fra. Hvis muligt kan traileres placeres for enden af 

masteskuret (dog således at portene ind til masteskuret kan lukkes op uden at det er 

nødvendigt at flytte traileren. 
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MNN undersøger om der er mulighed for SUP-aktiviteter på søen i Aabybro 

 

07. Terrasse – fondsansøgninger – kommunetilskud – rev. af tilbud 

 

Kommunen har bevilget  kr. 50.000,00 fra landdistriktsmidlerne, og CJD 

repræsenterede GSK på ”bevillingsmøde” den 21.marts.  

CJD og FB gennemgår projektet med de mulige håndværkere. 

JD sender Jens Mikkelsen Pedersens tlf./e-mailadresse til CJD. Jens har givet udtryk 

for, at han ved noget om glasafskærmning.  

Det skal afklares, om der skal laves noget under terrassebrædderne (fx udlægning af 

fibertex), så det undgås, at der vokser græs om mellem brædderne. 

AP aftaler med Anders Nygaard mht. opstilling af container, så den gamle terrasse 

kan fjernes og puttes i container den 27. april (dog skal gode brædder lægges til side, 

da de kan bruges i forbindelse med surferslidsker).  

JD: efter bestyrelsesmødet er følgende sket 1) terrassen er fjernet og container med 

affaldstræ er hentet af Anders Nygaard, 2) SE Vækstpulje Nyfors har givet afslag på 

ansøgning, 3) Nordea-fonden har bevilget kr. 30.000, så GSK har nu fået bevilget de 

kr. 80.000, som der er søgt fondsmidler til 

08. Dansk Sejlunion – tilskud til køb/aktiviteter 

Der mulighed for at søge om udstyr i DS; ansøgninger om udstyr til mindre end 

30.000 kr behandles løbende; er beløbet større en 30.000 kr er næste ansøgningsfrist 

31. juli. 

CJD forslår at vi ansøger om 2 Tera-joller (en-mandsjolle a la FEVA, prisen for en 

Tera jolle er p.t. 27.000 kr inkl. jollevogn og presenning), da det vil være et fint 

supplement til vores nuværende jollesammensætning. Ud over jollesejlerne vil 

jollerne også være fine i forbindelse med skolesamarbejdet. 

MNN påpegede, at der mangler omklædningsfaciliteter og bruserum i sejlklubben 

 

09. Godtgørelse af udgifter i forbindelse med aktiviteter/kurser m.v. 

Hidtil har der være kutyme for, at GSK kun dækker udgifterne til brændstof, når der 

skal køres for klubben (fx afhentning af joller på Mors, afhentning af pontonelemen-

ter i Aarhus, afhentning af joller i Hals, Esbjerg og Silkeborg). Der blev fra flere sider 

givet udtryk for, at dette er en for ringe afregning. 

Er der behov for kørsel (op til ca. 30 km) med trailer på en træningsaften, fx hvis 

SUB-traileren skal køres til Birkelse for at SUP’e på Ryå, betaler GSK 

kørselsomkostninger afregnet efter statens takst. 
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Ønsker SUP’erne fx at tage en tur til Klitmøller, må deltagerne selv finde ud af at 

finansiere kørselsomkostningerne. 

Mht. kørsel i andre forbindelser fx kursusdeltagelse, afhentning af grej etc. skal det 

aftales med formanden, hvordan kørselsudgifterne vil blive dækket. 

 

10. EDB – hjemmeside – vejrstation – webcamera 

Der var en del diskussion mht. hjemmeside: NF syntes at det var en godt tilbud GSK 

havde fået på udarbejdelse og vedligehold fra Tiger EDB (12.000 kr + moms for 

udarbejdelse + 400 kr/mdr. for hosting og vedligehold). JD syntes at det var for dyrt, 

og at der heller ikke var garanti for at hjemmesiden ville blive let at vedligeholde. Det 

blev besluttet at vente lidt med udarbejdelse af ny hjemmeside. CJD kontakter 

Morten Hedegaard. 

CJD påpegede at et nok så presserende problem var, at vores vejrstation ikke længere 

er tilgængelig via nette. JD ser på mulighederne for at vejrstationen gjort tilgængelig. 

Det kunne også være rart med et par webcameraer; et af problemerne med webcame-

raer er, at de ikke må kunne bruges til overvågning (webcameraer til overvågning 

kræver polititilladelse) 

 

12. Eventuelt 

 

Standerhejsning: JD bestiller pølser, øl, vand etc. i Brugsen (er sket) 

AP aftaler med Anders Nygaard mht. container (er sket) 

MNN: kan der opsættes skilte, der viser hen til Gjøl Sejlklub – surferafdeling – SUP- 

afdeling? Livredning: kan der laves kurser sammen med Gjøl Ro- og kajakklub 

Vild med vand: CJD laver et oplæg. Der skal lægges min. 5 aktiviteter på den fælles 

Vild med Vand kalender for at opnå tilskud kr. 5.000,00. Aktiviteterne skal være 

fordelt på sæsonen og give tilbud til alle om at deltage! 

CJD henter RIB (er sket); og der er købt ny sikkerhedskæde og lås. Nøgler til RIB 

findes i plastikmappe mærket RIB i bestyrelseslokalet 

JD sender til CJD oplysninger om bruger/password, når der skal lægges nogen på 

kalenderen i www.paagjoel.dk 

 

 

 

    Næste møde er den 21. maj 2019 kl. 18.30 


