
Generalforsamling           Gjøl Sejlklub       12.  februar  2008  
 
Dagsorden : 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens ”Formandens” beretning. 
3. Fremlæggelse af regnskab for 2007, budget for 2008. 
4. Fastsættelse af kontingent 2008. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse samt suppleanter. 
7. Valg af revisor. 
8. Valg til udvalg. 
9. Eventuelt. 
 

1. Valg af dirigent. 
 
Formand Rene’ Klitgaard Frederiksen kunne byde velkommen til de fremmødte medlemmer. 
Bestyrelsen pegede på Hans Jørgen Pedersen som dirigent, hvilken blev valgt med fuld tilslutning 
af de fremmødte medlemmer. Hans Jørgen Pedersen kunne konstatere korrekt og rettidig 
indkaldelse til generalforsamling og gav ordet videre til formand Rene’ Klitgaard Frederiksen. 
 
2. Bestyrelsens ”Formandens ” beretning. 
 
Formanden Rene’ Klitgaard Frederiksen fremlagde årsberetningen for Gjøl Sejlklub, som blev 
godkendt. Beretning vedhæftet som bilag. 1 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for 2007, budget 2008. 
 
Kasserer Doris Drustrup fremlagde regnskab for året 2007, bilag 2, hvilket udviste et overskud på 
kr. 25.679,91. Der blev spurgt til resultatet for klubbladet Trolden. Resultatet på kr. 1.561,04 er 
mindre i år, sammenlignet med tidligere år. Det mindre resultat skyldes indkøb af ny printer, som er 
fuldt udgiftsført og ikke aktiveret med afskrivning over en årrække. Derefter gennemgik Doris 
Drustrup budget for året 2008, bilag 3. Der var spørgsmål til posten vedr. klubbladet. Posten 
omkring klubbladet er sat til kr. 0,00, da der er tvivl om, hvordan bladet skal redigeres fremover.  
 
4. Fastsættelse af kontingent for 2007. 
 
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet for familiemedlemskab, fra nuværende kr. 500,- 
til kr. 600,- grundet stadig stigende bidrag til Dansk Sejl Union. Der var umiddelbart ikke stemning 
for øget kontingent. Der var debat om emnet. Det var ikke beløbets størrelse, der var det springende 
punkt, men da der pt. er likvider på klubbens konto og et positiv resultat fra driften af klubben, 
syntes de fremmødte medlemmer ikke, der var grund til forhøjelse af kontingentet. Der fremkom 
forskellige alternative forslag. Der var forslag om ændring af måden, hvorpå der opkræves 
kontingent. Der kunne evt. laves kontingent pr. medlem og evt. anskueliggøres på opkrævningen, 
hvor meget der er i bidrag til Dansk Sejl Union. Der var også forslag om en forhøjelse på solidarisk 
vis, hvormed alle kontingenter får en forholdsmæssig stigning. Det blev besluttet, at forsøge med et 
udvalg, der skal se på fordelingen af de forskellige kontingenttyper. Udvalget skal til næste 
generalforsamling i år 2009 komme med et forslag til kontingent sammensætningen. 
Kontingent for Gjøl Sejlklub forsætter i år 2008 uændret.  



 
5. Indkomne forslag. 
 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamling 2008.  
 
6. Valg af bestyrelse samt suppleanter. 
 
På valg til bestyrelse var Erik Gregersen, der ønskede at genopstille. Hans Simonsen, Bruno 
Stagsted og Thomas Flensted opstillede som nye kandidater til bestyrelsen. 
Der var fire kandidater til de tre poster i bestyrelsen, og derfor blev der afholdt va lg. Valget blev 
afgjort med flest stemmer til følgende kandidater: Erik Gregersen, Bruno Stagsted og Thomas 
Flensted. Til posten som suppleant blev Hans Simonsen valgt.    
 

Følgende personer blev valgt og udgør bestyrelsen i Gjøl Sejlklub 2007. 
 1.  Rene’ Klitgaard Frederiksen ” 2. periode” 
 2.  Erik Gregersen  ” Genvalg” 
 3.  Doris Drustrup   ” 2. periode” 

4.  Carl Johan Dissing  ” 2. periode” 
 5.  Hans Peter Rosenvinge   ” 2. periode” 

6.  Bruno Stagsted  ” Nyvalgt” 
7. Thomas Flensted  ” Nyvalgt” 
 
Suppleanter til bestyrelsen:   

 1.  Hans Simonsen  ”Genvalgt” 
 
7. Valg af revisor. 
 
Bruno Stagsted blev valgt ind i bestyrelsen, og derfor skulle der findes en afløser som revisor. Til 
posten som revisor blev der peget på Søren Jørgensen. Søren Jørgensen blev valgt til revisor. Kai 
Fog blev genvalgt som revisor. 
 
8. Valg til div. udvalg. 
 
Der er i jolleafdelingen håb om større tilslutning i den kommende sæson, og derfor evt. behov for 
en hjælper i jolleafdelingen. Hans Simonsen har tilbudt at være behjælpelig i sæsonen 2008. 
 

Sejlads jolleafdelingen ungdom 
Rene’ Klitgaard Frederiksen ”Genvalgt” 
Hans Simonsen  ”Nyvalg” 

 
Ole Olesen har i en lang årrække været en del af kapsejladsudvalget og ønsker at udtræde. Stor Tak 
til Ole Olesen for indsatsen igennem årene. Der blev peget på Thomas Flensted som afløser til 
posten. Thomas Flensted blev valgt. 
  

Kapsejladsudvalg 
Bruno Stagsted  ”Genvalgt” 
Thomas Flensted  ”Nyvalg” 
Verner Jørgensen  ”Genvalgt” 
Rene’ Klitgaard Frederiksen ”Genvalgt” 
 



Til havnefestudvalget skulle der findes nye kræfter til tre poster. Susanne Pedersen, Anni 
Andreasen og Bodil Vestergaard ønskede ikke at genopstille. Stor Tak for indsatsen til de tre piger. 
Der var lidt tavshed, da der skulle findes nye kandidater til havnefestudvalget, men efter Hans Peter 
Rosenvinge havde fortalt lidt om arbejdet med forberedelserne omkring Havnefesten og efter Lars 
Hougaard havde berettet om arbejdet med Havnefesten, stillede Henrik Vorsaa, Bruno Stagsted og 
Erik Gregersen op til posterne i Havnefestudvalget. 
 

Havnefestudvalg 
Hans Peter Rosenvinge   ”Genvalgt” 
Henrik Vorsaa  ”Nyvalgt” 
Bruno Stagsted  ”Nyvalgt” 
Erik Gregersen  ”Nyvalgt” 
 

Aktivitetsudvalget manglede også nye kræfter. Bruno Stagsted og Erik Gregersen har påtaget sig 
andre opgaver i Gjøl Sejlklub. Stor Tak til Dem for indsatsen i aktivitetsudvalget. Der blev peget på 
Peter Madsen som kandidat, og Henrik Vorsaa stillede også op som kandidat. 

 
Aktivitetsudvalg 
Max Brøndum  ”Genvalgt” 
Peter Madsen  ”Nyvalgt” 
Henrik Vorsaa  ”Nyvalgt” 
 

Masteskurudvalget fortsætter med de trofaste ”skurbestyrer”. Der skal i år 2008 gerne udføres den 
sidste tilbygning af masteskuret. Der er tale om tilbygning mod vest, med udhæng og yderligere 
opbevaringsplads i den ende af masteskuret op mod klubhuset. Der skal indkaldes mandskab til 
arbejdet omkring tilbygningen.   

 
Masteskur 
Bruno Stagsted  ”Genvalgt” 
Martin Simonsen  ”Genvalgt” 
 

Klubhusbestyrer Hans Jørgen Pedersen ønskede ikke genvalg. Der blev peget på Hans Hartvig 
Christensen til posten som Klubhusbestyrer. 

 
 
Klubhus udlån/nøgler 
Hans Hartvig Christensen  ”Nyvalgt” 
 
 

9. Eventuelt. 
 
Der blev rejst spørgsmål om følgende emner: 
 
Klubbladet Trolden – Redaktionen Brian Daugaard og Lone Van Dam ønsker at fratræde, og der 
skal findes en ny redaktion. Redaktionen har igennem år 2007, fået layout på klubbladet Trolden 
fornyet. Klubbladet fremstår nu i et nyt flot design og layout. Der blev på generalforsamlingen ikke 
fundet en ny redaktion. Der var forslag om at få bladet lavet ud i byen. Der var forslag om en 
kontakt til den afgående redaktion om endnu en periode som redaktion. Doris Drustrp kontakter 
Brian og Lone og hører om de vil tage en tørn mere. Efter udsagn fra redaktionen er der stof til 
næste blad.   



 
Grillpladsen Gjøl Havn – Der var spørgsmål om den lovede grillplads ved slæbested. På 
brugermøde med kommunen er der lovet en færdiggørelse af grillpladsen inden sæsonen.  
 
Lys ved vej – Der er på brugermøde med kommunen spurgt til belysning ved vej. Der vil blive 
opsat lysmaster ved vej når der er midler til det. 
 
Opslagstavle ved klubhus – Der var spørgsmål om opslagstavle. Der kunne evt. monteres en 
opslagstavle ved indgang til klubhuset.   
 
Vanddybde i Gjøl Havn – Bruno Stagsted havde taget kontakt til Forsyningsforvaltningen 
umiddelbart før generalforsamlingen og kunne berette, at det er besluttet på byrådsmøde den 31. 
januar 2008 at afsætte midler til oprensning og renovering af Gjøl Havn. Der er estimeret en 
tidsramme for arbejdets færdiggørelse ultimo uge 17 i april måned 2008. Der er aftalt søsætning 
med vognmand den 5. april og den 26. april. Da der måske ikke er udsigt til havnen er uddybet og 
renoveret før ultimo april må søsætning nok udsættes. 
Der skal følges op på forløbet med uddybning og renovering. Der holdes løbende kontakt til 
forsyningsforvaltning Lone Nielsen, Peter Lauersen og Bjarne Vestby.  
 
Gjøl Sejlklub tirsdag den 12. februar 2008 
 
Dirigent     Referent 
Hans Jørgen Pedersen   Rene’ Klitgaard Frederiksen 
 
______________________  _______________________ 


