
Bestyrelsens beretning 2009 
 
Endnu et sejlerår med små som store begivenheder er gået over i historien.  
 
Året indledtes som sædvanligt med generalforsamlingen den 12. feb. 2009, hvor der var et pænt 
fremmøde og en god og hyggelig stemning. Referatet er at læse på vores hjemmeside. 
 
Jolleafdelingen er i år udvidet idet den af Lars Bo oprettede aktivitet med surfere er tilgået klubben i 
fuldt omfang. Mange har været på vandet og fået saltvand i blodet. Antallet af jollesejlere er dalet 
medens antallet af surfere unge som voksne har været stort. Det er dejligt at se aktivitet på vandet 
og når de unge så bliver så dygtige at de også kan gøre sig ved stævner bliver det rigtig sjovt som da 
Christine Bihlet Pedersen slog mange garvede surfere i Skive. 
 
Søsætningen foregik som sædvanligt over to weekender og forløb uden de store problemer selvom 
de sidste års manglende vanddybde i havnen som altid kan give bekymring. Ved den sidste søsæt-
ning  den 18. april blev der tillige holdt standerhejsning og en trofast skare sørgede for at sæsonen 
blev sunget korrekt i gang og afsluttede på behørig vis i klubhuset. 
 
Sejladsen ”Anholdt Expressen” blev heldigvis gennemført i 2009 selvom vejrudsigterne ikke var de 
bedste og medførte en gentagelse af den stående vits om til hvilken havn sejladsen skulle gå til i år. 
Og svaret blev Vesterø Havn på Læsø. Det blev en pragtfuld tur med langt bedre vejr en vejrud-
sigten forudsagde, hvilket også klart fremgår af  billederne i Trolden. Så kære medlemmer slut op 
om sejladsen, hvor alle kan deltage. 
 
Klubsejladserne 2009 blev som sædvanligt indledt af de trofaste deltagere. Desværre må vi igen 
konstatere at det er vanskeligt af få antallet af deltagere op på tidligere tiders antal, hvor der ofte 
deltog 12-14 både. Vi må kraftigt anbefale at deltage, idet det er sjovt og hyggeligt og man kan få 
gode ideer til hvordan ens båd skal rigges for at øge farten væsentligt samtidig med at det generelt  
gør det behageligere at være ombord. Så mød op og deltag – man kan altid begynde som gast. 
 
Sct. Hans aften blev i år afviklet i pragtfuldt vejr og mange også ikke medlemmer mødte op til bålet 
på havnen. Aftenen blev afsluttet i hyggeligt samvær på terrassen.  
 
Totaludflugten gik i 2009 igen til Sundby Hvorup. En enkelt sejler vil nok huske turen med en hvis 
gru for motoren gik i stå da man lå og ventede ved Jernbanebroen og inden nogen kunne nå at hjæl-
pe var båden fanget under broen.  Alle slap uskadt og besætningen var klar til at deltage i hyggen i 
havnen selvom det kostede en mast.  
 
Havnefesten 2009 blev afviklet i godt vejr, hvilket altid betyder mange besøgende. Havnefesten var 
takket været de mange frivillige hjælpere en flot fest og resultatet stod mål med anstrengelserne. 
Overskuddet blev som sædvanligt delt mellem Lions Klub og Gjøl Sejlklub og er et væsentligt til-
skud til sejlklubben. Til havnefestens kapsejlads NYFORS Cup var der stor deltagelse og det var et 
flot syn med de mange sejl på fjorden.  
 
Gjøl Cup 2009 blev traditionelt afviklet over to dage med fem sejladser på en op- og nedbane. Vej-
ret var godt til sejladsen og de deltagende gav klart udtryk for at de nød at deltage og ser frem til 
den årlige begivendhed. 
 
Årets sidste sejlads Nr. Mejlgrund sejladsen blev afviklet selvom en kraftig blæst få dage før afvik-
lingen havde fyldt indsejlingen med sand og tang så dybden var nede på under en meter. Efter en 
hurtig henvendelse fra klubben til kommunen lykkedes det for kommunen at få en uddyber frem til 
lørdag morgen så der blev gravet en rende i den ene side af indsejlingen. Enkelte sejlere nåede dog 
at føle fastgrund før starten men kom alligevel fri og endte med at vinde.  



1. bådoptagning og standerstrygning blev afholdt samtidigt den 24. oktober – en noget kold og blæ-
sende dag hvor den trofaste skare (havnens faste stok) mødte op og sang standeren behørigt ned for 
efterfølgende at slutte af i klubhuset. Afriggerfesten blev afholdt den 31. oktober med flot deltagelse 
og god stemning i klubhuset. Aktivitetsudvalget havde sørget for et godt arrangement med god mad 
m.v. 
 
2. og sidste bådoptagning blev gennemført den 7. november. En lidt kold dag og også en lidt vemo-
dig dag. Havnen er lidt trist uden både. Generelt forløber optagningen godt og rutineret, men også i 
år måtte vi opleve at enkelte bådejere ikke har gået vinterstativet efter før båden hænger over stati-
vet. Det er forsinkende og irriterende for alle. Bestyrelsen må meget indskærpe at man ER KLAR i  
tide. 
 
Årets sidste arrangement var en foredragsaften med Mogens & Kamma om sejlads i Skotske farvan-
de. Det var en spændende aften, hvor det blev klart at Skotlands smukke kyster ikke er langt borte 
og farvandene spændende at besejle. En aften til stor inspiration for alle sejlere. 
 
Året 2009 er også året hvor en længe ventet oprensning af Gjøl Havn er godkendt ved de forskellige 
myndigheder og hvor kommunen endelig har levet op til sine forpligtigelser over for alle brugere af 
Gjøl Havn, det være sig almindeligt bilende besøgende eller tilsejlende men især havnens fastligge-
re. Vi ser alle nu spændt frem til arbejdets igangsætning, der mellem kommune og entreprenør på 
møde den 4. december blev aftalt til at ske den 15. januar. Men som alle er bekendt, har der været 
frost siden med en tilfrosset havn til følge. Hvornår arbejdet nu kan gå i gang kan vi ikke få oplyst, 
men en betingelse i tilladelsen til oprensningen er, at arbejdet skal være afsluttet til den 1. maj 2010. 
Fra bestyrelsens side vil vi følge sagen tæt og presse på ved kommunen, så vi ikke igen oplever, at 
vi fastliggere ikke får hvad vi betaler for og at besøgende skræmmes væk.  
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