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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2- 2020,  tirsdag den 25. februar 2020 

 
Til stede: 

 

Carl-Johan Dissing (CJD) 

Carsten Eriksen (CE) 

Andreas Poulsen (AP) 

Martin Nissen Nørgård (MNN) 

Annette Lund Jensen (ALJ) 

Joachim Danckert (JD) -referent 

 

 

Afbud fra: Nicolaj Frederiksen 

 

Dagsorden: 

 

01. opfølgning på generalforsamling 

02. konstituering i bestyrelsen 

03. økonomi – kontingent, kommunen, sponsorer - joller 

04. Surfer  

05. SUP 

06. joller – Møde vedr. jollesejlere dels i Aalborg Sejlklub (27 feb , 2. marts) dels med DS den 16. april 

07. Fastlæggelse af datoer for optagning 

08. Udlån af klubhus til Jammerbugt Ungdomsskole og Aabybro Skole i forbindelse med vinterbadning 

09. Henvendelse fra DSRF vedr. registrering af medlemmer 

10. Standerhejsning hvornår - hvem 

11. Diplomskole ? 

12. Vild med Vand – Havnens dag (13. juni), deadline for ansøgning 1. marts 

13. Foredrag 1) Gratis foredrag (2 timer) af Sejlsikkert instruktør. Forslag fra Asbjørn Linde: 3 timers 

foredrag om små bådmotorer v. Vagn Juul Jensen, foredrag om Mand Over Bord Alarm, kaldet MOBLOC 

14. Eventuelt 

 

01. Opfølgning på generalforsamling 

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Nyvalgte til bestyrelsen: Annette Lund Jensen og 

Martin Nissen Nørgård 

CJD indkalder klubberne på havnen for at drøfte et oplæg til ”Gjøl Havn i fremtiden”. MNN 

påpegede, at der er et stort behov bade- og omklædningsfaciliteter. MNN foreslog at der tages 

kontakt til Ro og Kajakklubben for at høre om og se denne klubs bade- og omklædningsfaciliteter, 

og hvis muligt få udleveret tegningsmateriale af faciliteterne samt oplysninger om hvad det har 

kostet at få det lavet. 

CJD udleverede en tegning af havnen, som den p.t. ser, og vil gerne have forslag til udbygning af 

havnen, så der bliver flere bådpladser (50-75 nye pladser) og lavet på en sådan måde at der dels 

ikke er behov for oprensning af sejlrende hvert år og dels at man undgår græs i havnen. P.t. bruger 

Jammerbugt Kommune mange penge på oprensning hvert år. 

Der skal gøres en aktiv indsats for at få alle bådejere med i GSK; og vi skal være bedre til at gøre 

opmærksom på at klubben ikke kun er for sejlbåde, men ligeså meget er for motorbåde, surfere, 

SUP’er og jollesejlere. MNN foreslog at vi får lavet et stor skilt, hvoraf det fremgår hvilke 
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aktiviteter, der er i sejlklubben. I første omgang kan skiltet sættes op et passende sted på klubhuset, 

og i anden omgang gerne et kommunalt skilt, der viser hen til klubhuset. 

Jammerbugt Kommune (planlægningsafdelingen) er blevet rykket for svar mht. hvad planerne er for 

havnen mht. bebyggelse; men der er endnu ikke kommet nogen tilbagemelding. 

 

Opfølgning på bestyrelsesmøde 1 – 2020 (21. jan 2020) 

Udflugt med RIB: . 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. Dato ikke fastlagt 

 

NF kontakter Alm. Brand (billigste forsikringsselskab iflg. DSRF) for at få et tilbud på forsikring af 

SUP-udstyr + trailer 

 

NF indkalder til arbejdsdag - planlægningsdag vedr. indretning til jolle, surfer og SUP-udstyr og 

vedr. indretning af bade- og omklædningsfaciliteter. 

 

Vinterpladsen mod øst. Vejen mod øst er så dårligt funderet, at vognmanden i forbindelse med 2. 

optagning nægtede at køre der. CJD kontakter kommunen med henblik på at få funderet før 1. 

isætning 2020 

Surferudstyr i container ved kroen. NF og AP har håndteret sagen, og der er nu ingen problemer 

med at bruge containeren til surferudstyr om sommeren. 

CJD har haft kontakt til Morsø Sejlklub, og der blev enighed om at GSK køber 5 optimistjoller for 

kr. 12.500. Optimisten Norden skal leveres tilbage til Morsø Sejlklub; JD forsøger at finde sejl – ror 

og sværd til Norden. CJD er ankermand mht. aflevering af Norden og hjemtagning af en erstatning 

for Norden 

 

02. konstituering i bestyrelsen 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

CJD – formand 

NF – næstformand 

JD kasserer 

CE, ALJ og MNN menige medlemmer 

 

03. Økonomi – kontingent, kommunen, sponsorer – joller 

 

Der er blevet udsendt kontingentopkrævninger; deadline for betaling er den 20. marts. 

Der skal indsendes regnskabsmateriale til kommunen senest den 31. marts. Foreningsregnskabet ( et 

Excel-ark) skal underskrives af alle i bestyrelsen. JD vil i nærmeste fremtid få lavet dette regnskab 

og lægge det i bestyrelseslokalet til underskrift. JD rundsender en mail, når regnskabet ligger klar 

til underskrift. 

 

Sponsorer: der er en enkelt sponsor, som mangler at betale for annonce i 2019. CJD rykker 

 

Joller: GSK fik ikke støtte via Kultur- og Landdistriktsmidler til anskaffelse af skolejoller. Kultur-, 

Fritids- og Landdistriktsudvalget opfordrede til at søge midler via ”Liv i By og Skole”-puljen; og 

dette er så blevet gjort. Der er endnu ikke kommet svar fra ansøgningerne til SparNordFonden og 
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Nordea Fonden. Hvis GSK ikke får yderligere støtte (ud over de 40.000 kr., som SE Nyfors har 

bevilget) er der tale om en egenfinansiering på 38.000 kr., hvis vi skal realisere skolejolleprojektet 

fuldt ud.  

ANL påpegende at Sparekassen Kronjylland har en gavefond, som måske kan bruges. 

 

04. Surfer  

Surfertræning starter medio april 

05. SUP 

SUP-træning starter medio april 

Der er p.t. et SUP medlem, der gerne vil på SUP-træner kursus. Klubben dækker kursusudgifter 

(DS kursus eller DSRF – kursus), transportudgifter samt udgifter til ophold.  

Der er mangel på svømmeveste. MNN søger Trygfonden (deadline 1. marts) om midler til 

anskaffelse af nye veste. 

06. Joller Møde vedr. jollesejl. dels i Aalborg Sejlklub (27 feb. , 2. marts) dels med DS den 16. 

april 

CJD kontakter Torben og Thomas mht. til deltagelse i møderne i Aalborg 

07. Fastlæggelse af datoer for optagning 

GSK vil forsøge optag den 17. oktober og den 31. oktober. Isætning 2021 planlægges til den 10. 

april og den 24. april. CJD kontakter vognmand for at få konfirmeret datoerne.  

08. Udlån af klubhus til Jammerbugt Ungdomsskole og Aabybro Skole i forbindelse med 

vinterbadning. 

Jammerbugt Ungdomsskole og Aabybro Skole har vinterbadningsaktiviteter, hvor de låner saunaen; 

men de mangler omklædningsfaciliteter her om vinteren, hvor servicebygningen er lukket. Har 

hidtil fået lov til at låne klubhuset gratis. Der var enighed om at det er OK at denne praksis 

forsætter; væsentligt at unge får en god oplevelse, når de er på havnen. Udlån af klubhus kan også 

bruges som argument for, at der skal laves fornuftige bade- og omklædningsfaciliteter. 

09. Henvendelse fra DSRF vedr. registrering af medlemmer 

DSRF (Dansk Surf og Rafting Forbund) har henvendt sig, fordi GSK er medlem af DSRF, men ikke 

har medlemmer registreret i DSRF. JD har meddelt DSRF, at SUP medlemmer er registreret som 

SUP’er i DS, og at dette er indberettet til det Centrale Foreningsregister. Der gøres ikke yderligere i 

sagen. 

10. Standerhejsning, hvornår – hvem. 

Standerhejsningen er fastlagt til den 18. april kl. 15.00. Samme dag er der Sildefestival i Gjøl Fisker 

og Bådelaug. Det giver formentlig ingen konflikter; tværtimod er der flere på havnen denne dag. 

Hvis de nye skolejoller er ankommet kan dagen bruges til at vise jollerne frem og evt. også foretage 

navnedåb. JD søger for indkøb til standerhejsningspølser og regner med at få Bente til at hjælpe til 

med tilberedningen. 
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11. Diplomskole ? 

Dette vil blive berørt på møderne vedr. jollesejlere (se punkt 6) 

12. Vild med Vand – Havnens dag (den 13. juni), deadline for ansøgning 1. marts. 

GSK søger om Vild med Vand tilskud (kr. 5000), og vil spørge Bente om hun vil lægge aktiviteter i 

Vild med Vand kalenderen. (JD har søgt d. 26-02 ansøgt om Vild med Vand tilskud.) 

13. Foredrag 1) Gratis foredrag (2 timer) af Sejlsikkert instruktør. Forslag fra Asbjørn 

Linde: 3 timers foredrag om små bådmotorer v. Vagn Juul Jensen, foredrag om Mand Over 

Bord Alarm, kaldet MOBLOC Eventuelt 

JD rundsender mail for at forhøre om der er interesse for foredrag 1 og/eller 2. Foredrag 3 droppes. 

Motorlærekurset koster 700 kr. at gennemføre (honorar til Vagn Juul Jensen) 

På generalforsamlingen var der et medlem, der tilbød at holde en aften om sejlads i Grækenland 

(hvordan, hvor, leje af båd etc.). Det lyder som et spændende indlæg, men vi gemmer det til 

efteråret så der efterfølgende er tid til at realisere Grækenlandsdrømmeturen i 2021. Camilla (AP) 

informerer det pågældende medlem 

14. Eventuelt 

Der blev ikke på generalforsamlingen spurgt ind til interessen for a) speedbådskørekortkursus , b) 

VHF kursus. Der er gode VHF-kurset på nettet; så det er tvivlsomt, om der er basis for at lave et 

kursus i klubhuset a la det, der blev afholdt for nogle år siden. Mht. speedbådskørekortkursus har 

JD ikke ressourcer til at være tovholder i år, så gennemførelse af et speedbådskørekortkursus 

kræver at der er en, som melder sig som tovholder. 

Hjemmeside: Vi skal have lavet en ny hjemmeside. JD skriver 10 linjer, med de krav til 

hjemmeside, som han mener der skal lægges vægt på. Det blev ikke aftalt om der skal laves en 

hjemmesidegruppe, der tager sig af det videre forløb. 

 

 

 

 

 

    Næste bestyrelsesmøde onsdag  15. april kl. 

18.30 


