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Referat af bestyrelsesmøde nr. 2-2017 tirsdag d. 28. februar 2017 
Deltagere: 

Best. medl.   

Carl-Johan Dissing (CJD) 

 Laust Kristian Høgedal (LKH) 

 Nicolaj Frederiksen (NF) 

 Joachim Danckert (JD) 

 Fritz Bredvig (FB) 

 Andreas Rodkjær Poulsen (ARP) 

 

Afbud fra Carsten Ramsing Eriksen (CRE) 

  

  

 

  

Dagsorden: 

 

01. Opfølgning generalforsamlingen 

 

02. Konstituering 

 

03. Økonomi – kontingentopkrævning m.v. – RIB – indsendelse af regnskab til kommunen.  

 

04. jollesejlerne - FEVA 

 

05. Vild med vand d. 10.juni 

 

06. Diverse.  

 

 

1. Opfølgning på generalforsamlingen 

 

På generalforsamlingen var der opbakning til at de unge (såvel jollesejler som surfere) skal have 

fornuftigt grej. 

 

FB kontakter Lone mht. caps og jakker. (og laver noget fx på Facebook, hvor man kan melde 

tilbage om man er interesseret, så det rigtige antal kan bestilles) 

 

2. Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig med CJD som formand, NF som næstformand og JD som 

kasserer. 

 

3. Økonomi – kontingentopkrævning m.v. – RIB – indsendelse af regnskab til kommunen 

RIB-ansøgningen har JD sendt til en række fonde. Nogle fonde skal bruge mindst 4. måneder 

før bevilling; så endelig afklaring kan først forventes omkring 1. august.  

 

JD udsender kontingentopkrævninger i nærmeste fremtid. (med indbetalingsfrist senest 1. april) 

 

Regnskab til kommunen. – ansøgning om tilskud. Ansøgningen om tilskud ligger til underskrift 

i sejlklubben (Carsten, Peter Madsen og Thomas Kranker; JD kontakter disse og sørger for at 

materialet er kommunen i hænde inden udgangen af marts. 
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4. Jollesejlerne – FEVA 
Torben sender ansøgning til DS om 2 joller + trailer. P.t. er der tilsagn om 19.000 i sponsorater. 

Hvis vi får mulighed for at købe 2 joller + jollevogn, må vi tage en runde mht. hvad vi gør mht. 

finansiering. 

Hvis og når vi får FEVA -jollen/jollerne skal der laves en event, som kan ”synliggøre” vores 

sponsorer. 

 

Jollesejlerne og surferne starter med en dag i svømmehallen d. 23. april kl. 11 – 13. 

 

5. Vild med vand d. 10.juni 

Klubben stiller op, og aktiviteten lægges i kalenderen (JD) 

Aktiviteter:  

Surfer: ved surferinstruktørerne (Andreas, Sofus, Niclas, Nicolaj) 

Joller: CJD cheker op, hvem, der kan hjælpe med 

Andre aktiviteter ? 

 

6. Diverse 

Generalforsamling i DS d. 18. marts på Hotel Christiansminde, Svendborg : er der nogen der vil 

deltage ?; tilmelding i givet fald på DS’s hjemmeside 

 

Temaaften om klubudvikling d. 29. marts i Hobro Sejlklub: er der nogen der vil deltage – 

tilmelding er åben? 

 

Kapsejlads: Nørre Mejlgrund Sejlads – månedlig kapsejlads (eller oftere og hvornår ?). ARP er 

tovholder 

 

FB har forslag til nye/flere billeder i velkomstfolderen. FB er tovholder 

 

Hvornår er der camp i Aalborg ? (Thomas er tovholder) 

 

Surferne flytter deres træningsdag/aften fra tirsdag til onsdag. (hvor forældre selvfølgelig er 

velkomne til at komme og deltage/spise aftensmad i klubben eller på terrassen) 

 

CJD deltager i mødet på skolen onsdag den 1.marts angående samarbejde skole – foreninger på 

Gjøl for at fremme bosætningen. Det er aftalt at sejlklubben og skolen gennemgår et 

kursusforløb med de 2 ældste klasser – antageligt ultimo september. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 

d. 18. april kl. 18.30 

 


