
GJØL SEJLKLUB - Bestyrelsesmøde nr. 4-2018, tirsdag d. 29. maj 2018 1 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. nr. 4-2018, tirsdag d. 29. maj 2018 

 

Tilstede: 

Best. medl.   

Carl-Johan Dissing (CJD) 

 Joachim Danckert (JD) 

 Thomas Kranker (TK) 

Nicolaj Frederiksen (NF) 

 

Afbud fra  

Andreas Rodkjær Poulsen (ARP) 

Fritz Bredvig (FB) 

 Carsten Eriksen 

  

Dagsorden: 

 

01.  Opfølgning på sidste møde – 30. april 

 

02.  Økonomi – medlemmer – annoncører – kommunen mv. 

 

03.  Vild med Vand den 9. juni – hvem – hvad - annoncering  

 

04.  Speedbådskørekort - resultat 

 

05.  Skolesamarbejde 

 

06.  Surferne – aktiviteter – tidsplan - slisker 

 

07.  Jollesejlads – resume på sommercamp – aktiviteter - tidsplan 

 

08. Eventuelt.   

 

1. Opfølgning på sidste møde – 30. april 

Ole Larsen undersøger mht. pris på opsætning af læ-glas ved terrassen og skifter 3 vinduer 

FB arbejder videre med folderen. 

CJD arbejdere videre med kasser til redningsveste. (CRE har fået lavet skabelon til mærkning 

af kasser og veste) 

Rep. at tag på masteskur (ARP tovholder)  

CJD checker mht. æ, ø å på hjemmeside 

Reparation og udlægning af slisker (NF tovholder) 

ARP undersøger pris på nyt toilet 

NF mailer navne + personnumre på surfertrænerne (af hensyn til indhentning af børneattest) 

Der er nogen af linkene, mellem annonce på hjemmeside og firmahjemmeside, der ikke virker. 

CJD vil bede Morten om at se på det 

 

2. Økonomi – medlemmer – annoncører – kommunen mv.  

JD har udsendt 3. rykker. De, der ikke har betalt kontingent inden d. 9 juni, vil blive slette som 

medlemmer. 

Økonomien ser fornuftig ud; ingen overraskelser hidtil.  

CJD udsender fakturaer til sponsorer – annoncører – der mangler tilsagn fra 3. 

 

3. Vild med Vand den 9. juni – hvem – hvad - annoncering  
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Niclas og Sofus deltager for surferne 

TK og JD deltager for sejlerne (Torben kan ikke komme). JD lægger noget på FB samt 

udsender mail mht., at der er brug for hjælp vedr. åben båd og jollesejlads. 

CJD slår plakat op på skolen 

 

4. Speedbådskørekort - resultat 

Alle 16 bestod speedbådsprøven; censor meget tilfreds med de forskellige præstationer.4,5 og 6 

klasserne kommer på Gjøl Havn d. 17, 24 og 31 maj i tidsrummet 9.30 – 14.00. Foreløbigt har 

Joannes og Jens Jørgen givet tilsagn om at hjælpe til. 

 

5. Skolesamarbejde 

Skolebørn i klubben er aflyst torsdag d. 31. maj, fordi skolen havde glemt at nogle lærere havde 

fået fri i uge 22; lidt træls at skolen aflyser med så kort varsel 

 

6. Surfere – aktiviteter – tidsplan – slisker 

Surferne vil gerne lave en tur til Klitmøller. 

Rep. af slisker samt udlægning: NKF er tovholder 

 

7. Jollesejlere – resume af sommercamp - aktiviteter – tidsplan - mv 

Sommercampen med Nibe sejlklub gik godt. Der var 12 jollesejlere fra Nibe og 5 fra GSK. 

GSK er inviteret på genvisit i Nibe. 

Sponsorevent d. 20 juni (sidste gang, der er jollesejlads før ferien) er udskudt til efter 

sommerferien. 

JD checker mht. ansvarsforsikring på FEVA-jollerne, og tegner ansvarsforsikring 

Skal vi gøre jollesejlerne ansvarlig for hver sin jolle, fx Simon-Frederik ansvarlig for en FEVA, 

Oliver for en optimistjolle, Signe ansvarlig for en optimist etc. ???? 

JD checker mht. identifikation af FEVA-joller (så FEVAerne kan efterlyses og identificeres i 

tilfælde af tyveri. 

CJD checker Morsø Sejlklub mht. de optimistjoller vi har lånt 

 

8. Eventuelt 

JD får Morten til at lægge oplysninger om GSKs behandling af personlige data på hjemmesiden. 

Der er arrangeret kapsejlads søndag den 20. maj og lørdag d. 16. juni. Tovholder ARP 

JD laver oplæg til brug af RIB.  

JD kontakter Gjøl Marinecenter mht. det vippende sæde i RIB’en (JD har kontaktet 

Marinecenteret og Arne vil se på det) 

CJD køber og henter 4 bord-bænkesæt i Bauhaus (pris ca. 550 kr/stk) 

Vinduer, døre og toilet er blevet malet 

Sank Hans aften d. 23. juni. Anders Nygård kommer med brænde til bål. CJD og JD planlægger 

at deltage. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag d. 21. august kl. 

18.30 


