
Bestyrelsens beretning 2008 
 
Første arrangement i 2008 var vores årlige generalforsamling. 
På generalforsamlingen tirsdag den 12. februar 2008 var der pænt fremmøde af medlemmer af Gjøl 
Sejlklub. Aftenen forløb i hyggelige rammer i vores klubhus på Gjøl Havn, og der var spørgsmål og 
debat om forskellige emner. 
 
Anholt Expressen 2008 der traditionen tro afholdes i Kr. himmelfarts ferien, med start fra Aalborg 
ved inderbassinet på Nr. Sundby siden. Der var i år desværre ikke den store tilslutning til sejladsen, 
og der var kun to både fra Aalborg sejlklub tilmeldt, så vi måtte aflyste sejladsen.  
 
Jolleafdelingen startede op i marts måned. Vi har i 2008 været to trænere, da Hans Simonsen har 
hjulpet til i hele sæsonen 2008. Der blev i starten af sæsonen klargjort joller og rigget til for sejlads 
i den kommende sæson. Hen over sommeren er det blevet til mange gode timer på Gjøl Havn og 
Gjøl Bredning. Vi havde afslutning i jolleafdelingen i september 2008.  Vi sluttede sæsonen af med 
en sidste sejlads i godt vejr. 
  
Søsætningen i 2008 forløb vanen tro over to weekender. Desværre var der i år lidt tvivl om hvornår, 
den skulle løbe af stablen. Der var aftalt tid med vognmand og der var booket tider for søsætning, 
men da der skulle påbegyndes renovering af Gjøl Havn i samme tidsrum, gav det lidt forvirring 
omkring datoer for søsætningen. Søsætninger forløb næsten smertefrit, på nær et par bådejere, der 
pga. forglemmelse eller manglende klargøring havde nogle små uventede oplevelser. 
Der var også en bådejer der havde hørt om den ringe vanddybde i havnen. Og da der skulle 
monteres mast, blev masten brugt som pejlestav – direkte fra mastekran og med mastetop i bunden 
af havnebassinet.  
 
Standerhejsning i 2008 var vel besøgt og vi var velsignet med fornuftigt vejr. Arrangementet blev 
derfor en god dag med efterfølgende servering af pølser i klubhuset. 
 
Klubsejladser 2008. Vores klubsejladser startede op med første sejlads onsdag den 30. april. Der har 
i år ikke været den store tilslutning til vores klubsejladser om onsdagen. Ved klubsejladserne om 
onsdagen, hvor der har deltaget flest, var vi oppe på en fem seks både. 
 
Sct. Hans aften på Gjøl havn, var i år en blæsende omgang, med vindstyrker på den gode side af 20 
sekundmeter, men trods blæsten blev bålet tændt og der var fornuftig tilslutning af klubbens 
medlemmer ved arrangementet til hyggelig fæles spisning i klubhuset før afbrænding af Sct. Hans 
bålet. 
 
Total udflugten 2008 blev destination Sundby Hvorup. Den weekend var der fælles sejlads fra Gjøl 
til SHS i Nørre Sundby. Aktivitetsudvalgte havde som sædvanligt lavet et godt arrangement.    
 
Havnefest 2008 var godt besøgt og der var god omsætning i teltet. Vi skal her give en stor tak til 
alle de frivillige, der ligger et stort stykke arbejde i weekenden og i tiden op til havnefesten. Der 
skal også lyde et stort tak til alle de kræfter der bruges på indsamling af sponsor bidrag i forbindelse 
med Havnefesten. 
Til kapsejladsen NYFORS Cup i forbindelse med Havnefesten var der også god tilslutning, men 
sejladsen måtte udsættes pga. for meget vind - NYFORS Cup blev afviklet 14 dage senere og der 
blev sejlet i fornuftigt vejr med god vindforhold. 
 
Gjøl Cup 2008 der afvikles over to dage, lørdag og søndag, på en op-ned bane. Blev afviklet i super 
vejr med omkring 18 deltagende både. 
 
Nr. Mejlgrund sejladsen. Den sidste sejlads i sæsonen, arrangeret af Gjøl Sejlklub. Sejladsen blev 
afviklet i mellem luft til frisk vind. Efterfølgende var der anrettet med forplejning til sejladsens 
besætninger i klubhuset. 
 



Gjøl Surfklub – Som det nok er nogle bekendt har en af Gjøls ildsjæle Lars Bo - fået en Surfklub 
stablet på benene og Gjøl Surfklub er nu blevet integreret i Gjøl Sejlklub på samme vilkår som 
jolleafdelingen. Det er selvfølgelig under forudsætning at der er den samme ånd/opbakning og 
trænere til at udvikle Gjøl Surfklub.  
 
Standerstrygning 2008 blev afviklet i lidt blæsende vejr, men de fremmødte fik strøget standeren og 
sunget fjordens sange på behørig vis, med efterfølgende tragtement i klubhuset. 
Afriggerfesten 2008 blev afholdt lørdag den 1. november. Aktivitetsudvalget havde arrangeret en 
super aften med en velsmagende menu fra Hotel Søparken. Og med en pris på kun  kr. 50.- pr. 
kuvert for deltagelse i afriggerfesten var der omkring små 60 medlemmer mødt op med godt humør 
og feststemning. 
 
Båd optagning 2008, løb af stablen over to weekender i slutningen af oktober og optagningen forløb 
planmæssigt. Takket være det trofaste bådoptagnings-sjag Dissing / Gregersen. 
  
Vanddybden og serviceniveauet på Gjøl Havn er et tilbagevendende emne. Vi har i bestyrelsen haft 
løbende kontakt og møder med Jammerbugt Kommune, hvor vi har fremført de forskellige klage 
punkter. Det ser pt. ud til at der bliver taget hånd om de forskellige punkter inden den nye sæson. 
Der er ansøgning hos miljøcenter Aarhus mht. klapning af bundmaterialet på en placering mellem 
Mou og Hals, men der er pt. ikke afklaring om der gives tilladelse. Så vi må væbne os med 
tålmod…. Og håbe der snart findes en løsning. 
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