
 

Referat af bestyrelsesmøde nr. nr. 6-2018, tirsdag d. 25. september 2018 

 

Tilstede: 

Best. medl.   

Carl-Johan Dissing (CJD) 

 Joachim Danckert (JD) 

 Thomas Kranker (TK) 

Nicolaj Frederiksen (NF) 

Fritz Bredvig (FB) 

 

Afbud fra  

Andreas Rodkjær Poulsen (ARP) 

Carsten Ramsing Eriksen (CRE) 

 

  

  

Dagsorden: 

 

01.  Opfølgning på sidste møde  

 

02.  Økonomi – medlemmer – kontingent - annoncører – kommunen 

 

03.  Brugermøde 11. oktober 2018 emner  

 

04.  GSK – Gjøl Skole – undervisning – jubilæum – aktiviteter på Havnen – møde den 31. okt. 2018 

 

05. Klubkonference 

 

06.  Surferne  - aktiviteter – SUP tiltag efter tilsagn. 

 

07. Bebyggelse på havnen – møde med naboer m.v. de, 0210.18 

 

08. Kontingentfrihed september – oktober for tilflyttere (oplæg fra GGB) 

 

09. Børneattest – Niklas !! 

 

10. Hvem gør hvad – optagning - afriggerfest 

 

11. Terrasse – vindafdækning m.v.   

 

12. Jollefolkene – navngivning - afslutning 

 

13. Diverse 

 

 

1. Opfølgning på sidste møde – 29. maj 

CJD arbejder videre med kasser til redningsveste.  

Rep. at tag på masteskur (ARP tovholder)  

ARP undersøger pris på nyt toilet 

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

Hals Sejlklub har meldt tilbage, at de har en flipperjolle, en optimistjolle samt en europajolle, 

som vi kan hente. CJD ser om han kan låne en stor trailer til afhentning. 



 

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

   

2. Økonomi – medlemmer – kontingent - annoncører – kommunen  

JD uddelte regnskabsudskrift pr. 23-09-18. Økonomien ser fornuftig ud. Der er lidt færre 

medlemmer end i 2017, hvorfor kontingentindbetalingen er mindre en budgetteret, ligesom 

masteskurindtægten er mindre en budgetteret. 

Der er p.t. 2 annoncører/sponsorer, som mangler at betale 

Jammerbugt Kommune skal inden 1. oktober have tilsendt materiale vedr. a) aktivitetstilskud, b) 

lokaletilskud samt c) tilskud til træner- og lederuddannelse. CJD fremsender materialet. 

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

diverse fonde. 

 

3. Brugermøde 11. oktober 2018   

CJD og NF deltager  

Emner: 

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

CJD snakker med Henrik fra Roklubben 

Handicaptoilet i servicebygningen (håndstøtter ved toilet, bruser) 

Placering af Gjøl Båd. Hvis en placering ved østmolen reducerer pladsen at sejle på, er denne 

placering ikke hensigtsmæssigt. En bedre placering kunne være foran Natur-og Kulturcafeen 

(her ligger p.t. 3 joller) 

Spørge ind til bebyggelsesplanerne (hvad skal der ske med vinteropbevaringspladsen, placering 

af vej ?, hvad er tidshorisonten ? etc.) 

 

4. GSK – Gjøl Skole – undervisning – jubilæum – aktiviteter på Havnen – møde den 31. okt. 

2018 

Den 5. oktober kommer 4-6 klasserne på havnen. Fra GSK deltager CJD, JD, Mogens Poulsen 

og Hans Jørgen. 

NF har sammen med Torben instrueret elever fra Jammerbugt Efterskole i surfing (2 tirsdage) 

Aktiviteten har været en succes og gentages til næste år. NF sender fakturaoplæg til CJD 

Lars Salomonsen, Gjøl Skole har inviteret til et møde vedr. samarbejdet med Gjøl Skole onsdag 

d. 31. oktober kl. 16.18. NF deltager 

  

5. Klubkonference  

Dansk Sejlunion afholder klubkonference d. 16. og 17. november i Vingsted. Er der nogen, der 

kan/vil deltage? 

 

6. Surferne  - aktiviteter – SUP tiltag efter tilsagn. 

Surferne har sidste træningsdag d. 10. oktober. 

SUP-tiltag. Nordea-fonden har bevilget kr. 163.000. GODT GÅET OG STORT TILLYKKE 

NF melder tilbage til JD mht. hvad Nordea fonden har brug for af oplysninger få at kunne 

overføre pengene til GSK’s konto. 

 

7. Bebyggelse på havnen – møde med naboer m.v. de, 0210.18 

CJD har indkaldt de andre klubber på havnen samt de nærmeste naboer til et møde vedr. 

bebyggelsesplanerne. Fra GSK deltager CJD og NF 

 

8. Kontingentfrihed september – oktober for tilflyttere (oplæg fra GGB) 

GSK vil ikke tilbyde kontingentfrihed; det bliver for besværligt at administrere. Til gengæld kan 

gratis komme nogle gange og prøve at sejle jolle eller at surfe 

 

9. Børneattest 



 

Da Niklas nu er blevet medlem kan der igen anmodes om børneattest. CJD kontakter politiet. 

NF kontakter Niklas 

 

10. Hvem gør hvad – optagning – afriggerfest 

Optagning 13. oktober. CJD og JD kan deltage 

Afriggerfest den 20. oktober: Bente og Camilla køber ind og laver mad. Deltagerne skal selv 

betale for drikkevarer, og et beskedent beløb for mad; klubben dækker resten. Der vil snarest 

blive slået en indbydelse op på FB samt rundsendt via mail. 

Optagning d. 27. oktober. P.t. ingen tovholder. TF ser om han kan  

 

11. Terrasse – vindafdækning m.v.   

FB er ved at indhente tilbud. FB viste tillige en let overdækning som formodentlig kan 

realiseres relativt billigt men samtidig kræver omhu mht. sammenpakning når terrassen ikke er 

aktivt i brug.  

 

12. Jollefolkene – navngivning - afslutning  

Jollesejlads den. 3. oktober: hvis vejret ikke tillader joller på vandet, vil CJD sejle jollesejlerne 

en tur på fjorden Basse (5 jollesejlere ad gangen) 

De lokale sponsorer af FEVA-jolle er inviteret til navngivningsevent lørdag d. 6. oktober kl. 

11.30. Der vil blive serveret grillmad + drikkelse. 

Den 6. oktober er også sidste træningsdag for jollesejlerne. 

  

13. Diverse: 

Der er meldt dage ud for kapsejladser i 2019. JD rundsender datoerne 

RIB-tur: FB kontakter RIB-action (Henrik) 

Der kommer snart master i masteskuret. JD kontakter masteskurudvalget (CRE og Brian 

Daugaard), mht. om masteskuret er klar til at modtage master. 

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. 

CJD kontakter vognmand mht. isætningsdatoer i 2019. Foreslåede datoer: 1. isætning den 13. 

april, 2. isætning d. 27. april.  

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag d. 20. november 

kl. 18.30 


