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Referat af bestyrelsesmøde nr. nr. 3-2018, tirsdag d. 30. april 2018 

 

Tilstede: 

Best. medl.   

Carl-Johan Dissing (CJD) 

 Joachim Danckert (JD) 

 Carsten Ramsing Eriksen (CRE) 

Andreas Rodkjær Poulsen (ARP) 

Nicolaj Frederiksen (NF) 

 

Afbud fra  

Fritz Bredvig (FB) 

Thomas Kranker (TK) 

  

Dagsorden: 

 

01.  Opfølgning på sidste møde – 13.03.18 

 

02.  Økonomi – kontingent og annoncører – 

 

03.  GSK-skolesamarbejde  

 

04.  Surfere – aktiviteter – tidsplan – instruktører 

 

05.  Jollesejlere – aktiviteter – tidsplan - mv 

 

06.  Speedbådskørekort opfølgning 

 

07.  SUP – ny aktivitet? 

 

08. Byggerygter 

 

09.  1.hjælpskursus 

 

10.  Børneattester 

 

12.  Eventuelt 

 

 

1. Opfølgning på sidste møde – 13.03.18 

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) 

 

2. Økonomi – kontingent og annoncører  

JD udsender 2. rykker i nærmeste fremtid 

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

CJD vil bede Morten om at se på det. CJD har positive tilsagn fra 7 annoncører 
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NF har fået anskaffet 12 par sko samt SUP-padler; regningen sendes til JD 

I stedet for at få repareret 2 sejl er der blevet købt to velholdte brugte sejl 

Økonomien ser fornuftig ud; ingen overraskelser hidtil. Velux Fonden har overført 38.000 kr. til 

medfinansiering af den nyeste Feva-jolle 

Kommunen har fået tilsendt det materiale, den skal bruge i forbindelse med foreningstilskud 

 

3. GSK-skolesamarbejde 

4,5 og 6 klasserne kommer på Gjøl Havn d. 17, 24 og 31 maj i tidsrummet 9.30 – 14.00. 

Foreløbigt har Joannes, Mogens og Jens Jørgen givet tilsagn om at hjælpe til, dog kan Mogens 

ikke den 17. maj. 

 

4. Surfere – aktiviteter – tidsplan – instruktører 

Surferne er kommet godt i gang. Instruktører: Nicolaj, Niclas, Torben, Sofus og Martin 

 

5. Jollesejlere – aktiviteter – tidsplan - mv 

Jollesejlads er kommet i gang og den nye FEVA-jolle rigget til. 

 

6. Speedbådskørekort opfølgning 

Der er ca. 20 på speedbådskurset. Prøven vil blive afholdt lørdag d. 26. maj 

 

7. SUP – ny aktivitet? 

Martin og Nicolaj har lavet en ansøgning vedr. SUP- aktiviteter til Nordea fonden 

 

8. Byggerygter 

Kroens bestyrelse har været i kontakt med kommune og Domea. Der er ikke oplysninger at få 

fra kommunen; men Domea er stadig interesseret i at bygge bag kroen, på stejlepladsen og 

vinterpladsen 

 

9. 1.hjælpskursus  

Der er p.t. ikke behov for et 1. hjælpskursus. 

 

10. Børneattester GSK – skolesamarbejde – hvem – hvordan – hvornår 

Der skal laves børneattester for alle, der træner de unge (såvel surfere som joller) 

NF mailer navne + personnumre på surfertrænerne 

JD mailer sit personnummer til CJD 

  

11. Eventuelt 

2. isætning d. 5. maj: JD tager tjansen 

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

ARP undersøger hvad et nyt toilet koster 

ARP har en stor boltsaks, som kan klippe låsen på RIB’en. (det har efterfølgende vist sig, at 

låsen kunne låses op med nøgle). CJDs låse er blevet erstattet med to gamle klublåse 

Mastevognen har fået nye dæk og slange 

Signalmasten er blevet malet 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Tirsdag d. 29.juni kl. 18.30 


