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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6  – tirsdag den 24. september 2019 

 
Til stede: 

 

Carl-Johan Dissing (CJD) 

Thomas Kranker (TK) 

Andreas Poulsen (AP) 

Joachim Danckert (JD) -referent 

 

 

Afbud fra: Nicolaj Frederiksen (NF), Carsten Eriksen (CE), Martin Nissen Nørgård (MNN) 

 

Dagsorden: 

 

01.  Opfølgning på sidste møde 

02.  Økonomi – medlemstal/kontingenter – kommunen – annoncører 

03.  Ålegræs i havnen og lukket indløb 

04.  Brugermøde den 10.oktober – hvem deltager – emner til drøftelse 

05.  Paraplyorganisation – møde den 28.okt 19 – indstilling? – hvem deltager? 

06.  Placering af Gjølbåden 

07.  Surf-aktiviteter  

08.  SUP-aktiviteter 

09.  Jolleaktiviteter 

10.  Optagning af slisker 

11.  Bådoptagning den 12. og 26.oktober – hvem 

12.  Standerstrygning og afriggerfest den 19.oktober 

13.  Eventuelt 
 

 

 

 

01. Opfølgning på sidste møde 

 

JD skriver til Poul Ilsøe vedr. status på ny flydebro. GSK vil bakke en ansøgning om ny flydebro 

op. 

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. Måske bør arrangementet udsættes til foråret 
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NF kontakter Alm. Brand (billigste forsikringsselskab iflg. DSRF) for at få et tilbud på forsikring af 

SUP-udstyr + trailer 

 

NF indkalder til arbejdsdag vedr. indretning til jolle, surfer og SUP-udstyr; det vil formentlig blive 

engang i oktober - november 

 

Vedr. terrasse: CJD kontakter tømrer for at få sat et ekstra dækbræt nederst på terrassen, samt søger 

for regning så vi kan få overført bevillingen fra kommunen. Der skal lægges fliser foran 

terrasseåbningen; der ligger nogle fliser i masteskuret. Der mangler også at blive monteret lamper. 

CJD/AP rykker Ole Larsen for at få et tilbud på udskiftning af tagplader på den gamle del af 

klubhuset 

Den udvendige vandhane er i udu; AP ser på problemet og skifter hanen om nødvendigt. 

Speedbådskørekortkursus: Til foråret vil vi forhøre om interessen for et kursus a la det GSK 

gennemførte for et par år siden. 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.  

02. Økonomi – medlemstal/kontingenter – kommunen – annoncører 

Økonomi: 

JD runddelte regnskabsstatus + udskrift fra bank. Regnskabet indeholder p.t. ikke de store 

overraskelser. Der er ca. kr. 266.000 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.  

 

Medlemstal: 

Der er p.t. 170 medlemmer af GSK.  

 

Kontingenter: 

P.t. er der 2 surfermedlemmer, der mangler at betale kontingent; de er alle nu blevet rykket 4 gange 

(3* mail + 1*SMS). JD kontakter Nicolaj mht. om de stadig er aktive i klubben og derfor skal 

betale kontingent, eller om de skal slettes som medlemmer. 

 

Senest 1. oktober skal der søges om aktivitetstilskud, lokaletilskud samt tilskud til 

træneruddannelse. JD overgav ansøgningsmateriale til CJD, som vil sørge for at det udfylde 

materiale sendes rettidigt til kommunen. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at gennemtænke forskellige modeller for 

kontingentbetaling.  

 

Annoncører:  

Annoncører er blevet kontaktet af CJD. CJD sørger for fremsendelse af fakturaer, til de der vil have 

en annonce på hjemmesiden. (En annoncør er faldet fra og en mangler at give endeligt tilsagn) 

03. Ålegræs i havnen og lukket indløb  

CJD er tovholder på en henvendelse til Jammerbugt Kommune. 
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Sejlklubben skal arbejde for, at problemerne med ålegræs og en evt. ændring af indsejling/havn 

kommer med i Gjøls LUP 

04. Brugermøde den 10.oktober  – hvem deltager – emner til drøftelse 

For GSK deltager CJD og AP (mødet afholdes i sejlklubben fra kl. 16.30) 

Følgende punkter ønskes taget op på brugermødet: 

Ålegræsproblematik 

Placering af Gjøl båd 

Udskiftning af gamle Y-broer 

Bolværk mod vest i dårlig stand syd for den store cementblok (der hvor både tages 

op/sættes i) 

Fjernelse af de værste sten ved den nye spunsvæg (gerne uddybning til ca. 1m, så 

mindre motorbåde kan lægge til) 

Dræning af græsplæner på begge sider af vejen til slæbestedet; p.t. er det sådan at hvis 

en bil kører over plænen kommer der store spor i plænen.  

Der bør findes en an løsning til opmærkning af vejen til slæbestedet; p.t. er vejen 

opmærket med røde, flytbare standere 

Diskussion af, om reglementet bør ændres mht. landstrøm. P.t. er der mange både, der 

permanent er tilsluttet landstrøm (220V). Permanent tilslutning til landstrøm kan give 

øget risiko for brand samt give anledning til korrosion på omkringliggende både.  

Belysning ved grejhusene 

Opsætning af WEB-kameraer på havnen for at reducere risikoen for tyveri ( i år, er der 

mindst blevet stjålet 3 påhængsmotorer). Ole Hermansen har haft kontakt til 

kommunen. 

Yderste stolper ved D-broen (hvor TKs båd ligger) står ikke fast og kan ikke bruges til 

fortøjning 

Vinterpladsen: skal vinterpladsen udvides mod øst ?, hvor lang tid (i hvor mange år) 

kan man have sin båd liggende på vinterpladsen om sommeren ? 

CJD sender listen til Jammerbugt Kommunen, samt oplyser kommunen om, at GSK stiller med 2 

mand. 

05. Paraplyorganisation – møde den 28.okt 19 – indstilling? – hvem deltager? 

Kommunen vil have, at der etableres en paraplyorganisering. Der er udarbejdet et oplæg til en sådan 

organisering (Gjøl Samarbejdet). Vedtagelse af oplæg + evt. valg af forretningsudvalg (3 

medlemmer) sker på et møde i Natur- og Kulturcafeen mandag den 28. oktober. Kl. 19. 

Væsentligt at GSK deltager i Gjøl Samarbejdet; bl.a. for at sikre at udbygning af havn – 

havneaktiviteter etc. kommer med i Gjøls LUP. 
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AP og evt. TK deltager for GSK; AP vil forhøre Camilla om hun vil være med i 

forretningsudvalget. 

06. Placering af Gøl Båden 

Der har været afholdt et møde (indkaldt af Gøl Båden) vedr. placering af Gøl-båden i havnen. Dette 

fordi, den oprindelige plan om at placere båden langs stenmolen mod øst vurderes at være meget 

uhensigtsmæssig. 

På mødet, hvor JD deltog for GSK, var der enighed om, at den bedste placering vil være på 

sydmolen ud for det store havnebassin. Herfra et det forhåbentlig muligt at komme ind og ud af 

havnen med Gølbåden, og båden kan placeres her uden at der skal foretages store investeringer i 

nedbankning af pæle, etablering af ny spunsvæg etc. Som argument for ikke at placere Gølbåden 

her er det blevet fremført, at placeringen vil optage gæstepladser; imidlertid kan gæstesejlere lægge 

sig uden på Gølbåden, hvis der ikke er plads andre steder. 

07. Surf-aktiviteter  

Sidste træningsaften er den 9. oktober 

08. SUP - status – aktiviteter 

09. Jolle - status – aktiviteter 

Sidste Jolle-sejlads træning er onsdag før efterårsferien (9. oktober).  

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. Optagning af slisker  

NF er tovholder 

11. Bådoptagning den 12. oktober og 26. oktober 

JD og Jette er tovholdere den 12. oktober 

AP er tovholder den 26. oktober 

CJD kontakter vognmanden for at aftale isætningsdage 2020; om muligt 1. isætning den 4. april og 

2. isætning den 18. april 

12. Standerstrygning og afriggerfest den 19. oktober 

JD kontakter Bente/Camilla med henblik på at få en beskrivelse af menuen. Når menuen foreligger 

rundsender JD en reminder på mail 

13. Eventuelt 

Masteskur- oprydning: CE er tovholder 

Placering af master i masteskur: JD rundsender mail mht. placering af mast i rette reol (reolerne er 

mærket med mastelængder) samt at der skal sættes navn på alt. 
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GSK vil søge SE-Vækstpulje Nyfors om midler til anskaffelse af 4 sailqube-joller (en moderne 

version af en optimistjolle) samt en RS Zest-jolle (en stor stabil jolle, som fx kan bære en instruktør 

+ 2 børn, eller 2 voksne i forbindelse med senior-sejlads). JD skriver en oplæg og sender det til 

CJD som så indsender ansøgningen; ansøgningsdeadline er kl. 23.59 den 01.10.19 (tilsagn/afslag 

den 13.12.2019) 

 

 

 

 

    Næste møde er den 5. november 2019 kl. 

18.30 


