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1 Valg af dirigent 

Formand Hans J. Pedersen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til i alt 35 
fremmødte medlemmer og meddelte, at det annoncerede foredrag fra ”Smeden” i Løkken udgik, 
dels på grund af folketingsvalg, samt at der var indkommet mange forslag til behandling på 
generalforsamlingen, derfor mente bestyrelsen ikke at der blev tid til foredraget.  
Bestyrelsen foreslog Mogens Poulsen som dirigent, da der ikke var nogle der havde indvendinger 
hertil, blev aftenens dirigent Mogens Poulsen valgt med applaus. 
Mogens takkede for valget og gav igen ordet til Hans J. Pedersen. 
 

2 Bestyrelsens beretning 
Blev fremlagt af formand Hans J. Pedersen.: 
Velkommen til årets generalforsamling i Gjøl Sejlklub 
Medlemstal pr. 31.12.2004 er 213 
 
Sæsonen 2004 startede på vanlig måde, med standerhejsning d 24. april, med pæn deltagelse. 
Efter at standeren var sat, fortsatte vi ind i klubhuset til det sædvanlige traktement, håndmadder og 
en enkelt øl. 
 
Optimisterne/ungdomsarbejde  startede med tilmelding den 11.marts. 
7 optimister og 1 E-jolle sejler. 
Trænere i 2004 Michael Nøddegaard, Steen Kragbæk og Hans Jørgen Pedersen. 
Efter teoridelen og den obligatoriske kæntringsprøve i Aabybro Svømmehal – kunne vi gå i gang 
med at få jollerne i vandet til den ugentlige træningssejlads. 
 
Der har ikke været afholdt stævner i sæson 2004 på Gjøl.  Men Michael har haft sejlere med til 3 
udenbys stævner. 
 
Sæsonen for optimister sluttede i slutningen af september - hvor der var præmieoverrækkelse og 
efterfølgende blev de unge trakteret med æbleskiver. 
Årets klubmester blev Jonas Nøddegaard. 
 
Afløsere til Sejlerskolen 2005 – Michael Nøddegaard og Renè Frederiksen 
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Klubaktiviteter  
Årets første arrangement var klubaften m/spisning og bankospil – den 6. marts – Hans Christensen 
var primus motor. 
 
Skt. Hans fest druknede i regn – der var dog en udholdende skare som fik ild i bålet. Efterfølgende 
var der hygge i klubhuset. 
 
Årets totaludflugt var oprindeligt planlagt at have Attrup som destination – men idet arrangørerne 
havde erfaret at Aalborg Sejlklub havde planlagt tur til Attrup samtidig – blev kursen i stedet sat 
mod Nibe. Der var pæn deltagelse – og det var efter sigende en god tur. 
 
Klubhus og masteskur samt udeforhold  
Klubhuset i 2004 nyt køkken. Det er blevet rigtig godt. Gulvene trængte også til en renovering. Så 
dette arbejde startes i begyndelsen af det nye år. 
 
Masteskuret har fået nye reoler. Dette har afhjulpet pladsmangelen. 
 
Mastekranen er blevet renoveret – dette er sket på foranledning af generalforsamlingen i 2003 hvor 
der blev forespurgt hvorvidt mastekranen var lovlig. 
Et kranfirma har gennemgået hele kranen og udskiftet slidte dele – ja kranen har fået en 
totalrenovering og lever nu fuldt op til lovens krav. 
Kranen har fået ny plads – kommunen har afholdt udgiften til flytningen – der mangler dog 
belægning omkring kranen. Det er fra kommunal side lovet gjort i 2005., 
 
Signalmasten er istandsat i 2004. Hans Christensen har forestået dette arbejde. 
Mastens nederste del er skiftet, og herefter er den malet med Gori 44 og linolie. Det er tanken at 
masten skal have ”sådan en omgang” hvert år. 
 
Kapsejladserne  
Onsdagssejladserne i 2004 har haft den trofaste deltagerskare på 7-8 både. Efter sejladserne har der 
været traktement i klubhuset – forestået af ”madmor” Flemming Fruensgaard. 
 
Anholt-expressen blev i sidste øjeblik ændret til Sæby-expressen, p.g.a. dårligt vejr.. Der deltog 5 
både, der var oprindeligt flere tilmeldt – men de opgav åbenbart.  
Det var en god, men kold tur. 
 
Havnefest-sejlads med rigtig flot vejr og ca. 19 deltagende både. En rigtig god sejlads. 
 
Gjøl cup – medio september havde 16 deltagere. Der blev afviklet 4 sejladser om lørdagen – i fint 
sejlvejr. Kun 2 sejladser om søndagen p.g.a. hårdt vejr. 
 
Nørre Mejlgrund var årets sidste sejlads . En tur med skiftende vindforhold– god deltagelse -. 
Gråbjørn blev nr. 1 – Frk. Hansen nr. 2 Hansine nr. 3. Efterfølgende var der spisning i klubhuset og 
præmieuddeling. 
 
Vandrepokal til Nørre Mejlgrund sejladsen blev sponseret af Mogens Poulsen – Gjøl VVS. 
Årets gast 2004 – blev Max Brøndum 
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Trolden  
Redaktør på vort klubblad 2004 Martin Simonsen har ydet en rigtig flot indsats og leveret et 
kvalitets-blad. 
Trykning af farvesider til Trolden er udført af Fritz Bredvig. 
 
Det er et stort arbejde at finde stof til bladet, så bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme 
med indlæg til bladet. 
Dette kan være alt, ferieberetning, læserbrev, ros og ris, alt har interesse. 
 
Havnefesten 2004   
En havnefest hvor vejrguderne virkelig var med os. Der var ikke så mange i teltet om aftenen, set i 
forhold til tidligere år. Men festen gav et godt resultat, overskud til sejlklubben på 29.000 kr. 
 
Samarbejde med Aabybro kommune   
Der blev afholdt møde i efteråret med deltagelse af havnens brugere. Roklub, bådelaug og sejlklub. 
 
Der blev bl.a. drøftet en ansøgning om etablering af husbåde på Gjøl Havn. Kun Gjøl Sejlklub 
havde reflekteret skriftlig på kommunens henvendelse. Øvrige klubber blev derfor bedt om at 
komme med en skriftlig tilkendegivelse. 
Bestyrelsen mener ikke at husbåde på Gjøl Havn er nogen god ide – set ud fra placering- og 
pladsforhold. 
Der blev på dette møde aftalt at vort klubhus skal være åbent igen i næste sæson. Der har været 
mange positive tilkendegivelser fra gæstesejlere – så kommunen forestår igen rengøring og 
aflåsning af vort hus i sejlperioden. 
 
Kommunen har ydet et ekstraordinært tilskud til klubben på kr. 3.000.- til dækning af slitage på 
klubhusets gulve. 
 
Fremtid  
I forbindelse med den forestående kommunesammenlægning – kan vi have en forventning om et 
faldende kommunalt tilskud.  
Aabybro-ordningen er klart den bedste set i forhold til de kommuner som Aabybro skal 
sammenlægges med. 
Dette kan få stor betydning for den nuværende kommunes foreningsliv. 
Færre kroner giver selvfølgelig færre aktiviteter. 
Gjøl Sejlklub er dog i den heldige situation at vi har en god økonomi – så det vil ikke være nogen 
katastrofe at vort tilskud bliver sat lidt ned – der vil stadig være plads til aktiviteter og at vort hus 
bliver holdt ved lige. 
 
Hans Jørgen Pedersen 
Januar 2005 
 
Beretningen godkendt 
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3 Forelæggelse af regnskab for 2004 

Kasserer Helga Sivesgaard Olesen uddelte regnskab. Herefter blev tal og konti forklaret og 
gennemgået. HSO konkluderede et underskud på ca. 35.000 kr. for rimeligt set i relation til de store 
udgifter til nyanskaffelser/vedligehold som egentligt har beløbet sig til 70.000 kr. 

 
Poul Agerholm havde, nogle kommentarer til de større beløb på regnskabet som ikke var med i 
budgettet på sidste generalforsamling. 
 
Overskridelserne var beløb vedrørende køkken, mastekran, signalmast samt masteskuret. 
 
Svarene hertil var, at udgifter til nyt køkken først blev vedtaget på generalforsamlingen 2004 og 
derfor ikke havde været med i budgettet.  
 
At mastekranen var blevet efterset, renoveret og afprøvet af kranfirma, var en beslutning om 
sikkerhed for brugere af kranen, der også blev vedtaget på generalforsamlingen 2004, og som derfor 
heller ikke var med i budgettet.  
 
I foråret 2004 blev det konstateret at mastekranen var i værre stand end ventet, og det derfor blev 
nødvendigt med en større renovering, hvilket der heller ikke var taget med i budgettet. 
 
Budget 2005 forelagt. - Regnskab og budget godkendt. 
 
 4 Fastsættelse af kontingent for 2005 
Til dette punkt var der indkommet et forslag fra Birgith og Jens Haugaard (forslag vedlagt som 
bilag 1.). Forslag blev omdelt. 
(Forslaget: ”2”) - Vedrørende kontingent nedsættelse til – citat ”300.-kr. for Fru og Hr. Jensen, 
250.-kr. for enlig og 100.-kr. for gaster/ ikke bådejer, men de skal dog have relation til havnen. 
Begrundelsen er dels, at det ikke skal være en penge tank, og vi kan på anden vis lave en skilling 
ved udlejning 1250.-kr. for 24 timers udlån, med service.” Citat slut. 
Desværre var Birgith og Jens ikke mødt frem for at uddybe deres forslag, og da der i forslaget også 
indgår en vis udlejning af klubhuset, blev det nødvendigt for bestyrelsen at fremhæve at klubhuset 
ikke udlejes, men udlånes og dette kun til medlemmer, for dette erlægges et mindre beløb som skal 
dække slitage og rengøring. At klubhuset ikke udlejes skylles hensynet til Gjøl Kro, Gjøl 
Forsamlingshus, samt ikke mindst at kommunens tilskud vil blive modregnet en evt. lejeindtægt.  
 
Gjøl Sejlklub’s kontingent har siden 1988 været uændret, om end der havde været en forhøjelse på 
50.-kr., hvilket skyldes at vi nu får bladet ”Sejler Bladet” fra Dansk Sejlunion.  
Desuden betaler GSK et kontingent på ca. 70 kr. pr. medlem til Dansk Sejlunion, hvilket er steget 
ca. 5 kr. årligt. 
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 
 
Forslaget vedrørende kontingent nedsættelse blev sat til afstemning ved håndsoprækning. 
 
Kontingentbetaling forbliver uændret, forslaget angående nedsættelse, blev ikke vedtaget. 
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5 Indkomne forslag. 

 Også her var Birgith og Jens fremkommet med et forslag – citat ” 3 lørdag/søndag inden første 
isætning af både, kan klubhuset ikke udlånes til fester, samt 1 uge efter sidste optagning, og i hele 
sejlperioden.” Citat slut. 
Hertil var der flere kommentarer, Poul Agerholm foreslog et opslag vedrørende udlån, Erik –
havnefogden foreslog at udlån blev opsat på opslagstavlen i velfærdsbygningen, Bruno Stagsted 
foreslog at opsætte en opslagskasse på klubhuset, disse tiltag for at havnens brugere i god tid kan 
disponere over klubhuset. 
Formand Hans J. Pedersen fortalte at udlån og andre arrangementer i klubhuset blev skrevet i den 
store kalender der hænger ved opslagstavlen i klubhuset…… Desværre  havde der ved forårets (år 
2004) søsætning været et sammenfald med at klubhuset havde været udlånt til fest samme dag der 
var søsætning, hvilket Hans J. beklagede. Det skyldtes at vognmanden havde ringet og spurgt om 
søsætningen måtte flyttes til en anden weekend, H. J. havde imidlertid overset at huset var udlånt 
samme dag, det var beklagelig og sker forhåbentlig ikke igen. 
Forslaget vil også indebære at det ikke kan udlånes til andre, herunder sejlklubber fra nabohavne. 
Forslaget fra Birgith og Jens blev ved håndsoprækning, ikke vedtaget. 
 
Derforuden var der indkommet 5 forslag fra Flemming Fruensgaard og Bruno Stagsted (forslag 
vedlagt som bilag 2.). 
 

1. Masteskur’s udvalg og Klubhus udvalg. 3 mand i hvert udvalg. Det kan 
godt være 1 eller 2 som er med i begge udvalg. Mindst en fra bestyrelsen eller en kontakt person. 
 
Efter en snak omkring masteskur og klubhus, blev det vedtaget at klubhuset’s rammer er 
bestyrelsens, det blev vedtaget at der nedsættes et masteskur’s udvalg der b.la. skal få placeringen af 
masterne i fastere rammer således at skuret udnyttes bedst muligt. Valg af personer til udvalget 
flyttes til punkt 8, ”Valg til udvalg”. 
 

2. Opvaskemaskine i det nye køkken. 
 
Pris for opvasker til formålet ca. 15 – 17.000.-kr. + moms. Normalt ikke noget problem med 
opvasken efter arrangementer. 
Forslaget ikke vedtaget. 
 
 3. Aktivitetsudvalg. For vinter aktiviteter. Et i nov. og et i januar og feb. 
mindst. Gerne flere.  
Forslaget blev vedtaget, udvalg nedsættes i punkt 8 - valg til udvalg. Samtidig blev det besluttet at 
nedlægge motorbådsudvalget, hvis aktiviteter overgår til aktivitetsudvalget. 
 
 4. Handlingsplan for klubbens kassebeholdning. Hvad skal de bruges til og 
hvad sparer vi op til? 
 
Villy Nielsen efterlyste aktiviteter for de optimister der bliver/er ved at vokse ud af jollerne. Skal 
klubben købe en større båd?  
Der blev nævnt en Yngling som en mulighed - kunne evt. også sejle med om onsdagen (kapsejlads). 
Michael Nøddegaard opfordrede til at se tiden an, og afvente behovet. 
Bruno Stagsted foreslog at der blev udarbejdet en handlingsplan, samt visioner for sejlklubben, ikke 
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blot for kassebeholdningen i klubben, men uddybede at forslaget i lige så stor udstrækning gjaldt 
for klubbens fremtidige arbejde.  
Sussanne Pedersen foreslog at generalforsamlingen flyttede forslaget over til den nye bestyrelse 
således at denne (bestyrelsen) kan komme med deres visioner. 
Forslaget overlades til den nye bestyrelse. 
 
 5. Belægning af gulvet i køkkenet. (Der er ingen fjer og not, der hvor gulvet 
har været taget op. Ved gulv vask løber vandet lige ned i isoleringen).  
 
Efter en længere diskussion vedrørende arbejdet med køkken og lægning af gulv, mangel på 
gulvbrædder, penge og meget mere, blev det vedtaget at overlade problemstillingen til den nye 
bestyrelse.  
 
 
 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter til  
  bestyrelsen. 
   

Hans J. Pedersen ønsker ikke genvalg.  
  Anni Andreasen ønsker ikke genvalg. 
  Mogens Skov ønsker ikke genvalg. 
  Martin Simonsen var villig til genvalg. 
 
Følgende kandidater var villige til valg som bestyrelsesmedlemmer, og følgende blev efter 
stemmeoptælling valgt til indtræden i Gjøl’s Sejlklubs bestyrelse 
   

Carl Johan Dissing nyvalgt 
  Rene K. Frederiksen nyvalgt 
  Hans Peter Rosenvinge  nyvalgt 
  Martin Simonsen genvalgt 
  Carlo Christensen Blev valgt som 1. suppleant til bestyrelsen og 
  Bruno Stagsted Blev valgt som 2. suppleant til bestyrelsen 
  Brian B. Daugaard opnåede ikke valg (ikke til stede) 
    
 7 Valg af to revisorer. 
  Sten Kragbæk havde meddelt ikke at genopstille 
  Bruno Stagsted genvalgt 

Kai Fogh  nyvalgt 
Jørgen Sørensen.  blev nyvalgt som suppleant. 
 

 8 Valg til udvalg. 
Havnefest  Carl Johan Dissing 
  Hans Peter Rosenvinge 
  Kaj Fogh 

Brian B. Daugaard (nyvalgt ) 
 
Aktivitetsudvalg (nyt) Bruno Stagsted 
  Erik Gregersen 
  Max Brøndum 
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Kapsejladsudvalg Carlo Christensen  (nyvalgt) 
  Rene K. Frederiksen (nyvalgt)  
  Ole Olesen 
  Bruno Stagsted 
  Verner Jørgensen 
 
Masteskursudvalg (nyt) Bruno Stagsted 
  Martin Simonsen 
  

 
9 Eventuelt. 

Spørgelysten var øjensynlig blevet stillet, idet der ikke var punkter at drøfte under eventuel.  
Derfor takkede Mogens Poulsen for rimelig god ro og orden, og sluttede dermed den ordinære 
generalforsamling kl. 22.20 i Gjøl sejlklub. 
 
Efterfølgende beklagede Bruno Stagsted, at der ikke som tidligere var uddelt kapsejladspræmier i 
forbindelse med afriggerfesten - en total forglemmelse fra hans side (var heller ikke tilstede den 
pågældende aften), hvorfor det forsømte nu måtte indhentes her.  
Præmierne blev herefter uddelt til: 

 
Carlo Christensen for en flot 1´plads,  
2´ pladsen gik til Helga og Ole Olesen 
3´ til Michael Møller 

 
Sæbyekspressen blev vundet af Helga og Ole Olesen med Krenne Kristensen på 2. pladsen. 
 
Herefter uddelte Hans H. Christensen en erkendtlighed til trænerne i sejlerskolen for det store 
arbejde der var, og bliver lagt i sejlerskolen. 
Efter dette overrakte Erik Gregersen, et par flasker samt et gavekort til den aftrædende formand 
Hans J. Pedersen, med tak for de mange timer og år han havde lagt i klubbens arbejde. 
Ligeledes blev Mogens Skov og Anni Andreasen betænkt for deres indsats som bestyrelses 
medlemmer. 
 
 
Gjøl Sejlklub 
 
Gjøl den 08. februar 2005 
 
 
Dirigent    Referent 
 
Mogens Poulsen   Martin Simonsen 
 
_____________________   ________________________ 
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