
Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 12. februar 
2013

Dagsorden ifølge vedtægter

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.  Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år
4.  Fastsættelse af kontingent
5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelse
7.  Valg af revisor
8.  Valg til diverse udvalg
9.  Eventuelt

1.   Valg af dirigent:
Ca. 20  medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev indledt 
med at formanden bød velkommen og på vegne af bestyrelsen foreslog Hans Jørgen 
Pedersen som dirigent. Dette blev enstemmigt godkendt.
Hans Jørgen Pedersen kunne herefter fastslå at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
iht. foreningens vedtægter ved annoncering om indkaldelse og angivelse af dagsorden på 
klubbens hjemmeside.

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden Carl Johan Dissing fremlagde årsberetningen for Gjøl Sejlklub. Beretningen 
blev godkendt med akklamation. Beretning kan ses på klubbens hjemmeside.

3.  Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Carl Johan Dissing fremlagde det reviderede (revideret af klubbens revisorer Kaj Fogh og 
Peter Madsen) regnskab for 2012 og gennemgik hovedtallene. Regnskabet viser et lille 
overskud på 1862 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Sammen med regnskabet blev også budget for 2013 fremlagt. 

4.  Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede at kontingenter for klubbens medlemmer forbliver uændret dvs.som 
følger:

Kontingent for surfere fastholdes
Enkelmandskontingent : kr. 500
Familiekontingent : kr. 600
Gastekontingent : kr. 300

De foreslåede kontingenter blev vedtaget, ligesom også budgettet, fremlagt under punkt 3, 
blev godkendt.

5.  Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 



6.  Valg af bestyrelse:
På valg var Carl-Johan Dissing (genopstillede), Dorte Jeppesen (genopstillede), Erik 
Jakobsen (genopstillede) og Brian Daugaard (genopstillede ikke)
Som nyt bestyrelsesmedlem havde bestyrelsen foreslået Joachim Danckert. 
Der var ikke andre forslag til de ledige bestyrelsesposter, og de genopstillede/opstillede 
blev valgt med akklamation.      

Bestyrelsen, der konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde, består herefter af
Erik Gregersen, Bruno Stagsted, Max Brøndum, Dorte Jeppesen, Erik Jakobsen, Carl-
Johan Dissing og Joachim Danckert.

Bestyrelsessuppleanter:
Preben Andreasen modtog genvalg
Fritz Bredvig blev valgt som ny suppleant. 

7.  Valg af revisorer:
På valg var Kaj Fogh og Peter Madsen, der begge modtog genvalg.

8.  Valg til diverse udvalg: 
Kapsejladsudvalget:
Bruno Stagsted
Verner Jørgensen
Jan Christensen
Bruno Stagsted og Jan Christensen blev genvalgt; hvorimod Verner Jørgensen ikke 
genopstillede. Som ny mand i kapsejladsudvalget blev valgt Thomas Flensted

Ungdomsudvalget – ungdomstrænere:
Kim Pedersen ønskede ikke genvalg. 
Carl-Johan Dissing kontakter Lars Bo Christensen mht. til om Lars Bo vil fortsætte som 
ungdomstræner. Bestyrelsen vil forsøge at finde en afløser for Kim Pedersen.

Aktivitetsudvalget:
Peter Madsen 
Jette Pedersen
Bente Bjørn
Lone Vad Dam
modtog alle genvalg, 
Birgit Jacobsen ønskede at udtræde af udvalget. Aktivitetsudvalget forsøger at finde en ny 
til udvalget.

Masteskursudvalget:
Bruno Stagsted modtog genvalg
Erik Jakobsen ønskede ikke genvalg. Per Jeppesen blev valgt som nyt medlem af 
masteskursudvalget

Klubhus – lån – nøgler m.v.:
Lone Vad Dam ønskede ikke genvalg
Brian Daugaard ønskede ikke genvalg 



Som nyt medlem blev valgt Joachim Danckert

9.  Eventuelt:
Fritz Bredvig: 
1. Det er væsentligt at der kommer trådløst net på havnen. 
Bestyrelsen vil evt. sammen med Naturcafe’en undersøge mulighederne. 
2. Der kan trækkes for få Amp i stikkene på flydebroerne; der skal meget lidt belastning til 
før sikringen slår fra.
Bestyrelsen tager det op med havneopsyn/kommunen

Carl-Johan Dissing takkede Brian for mange års arbejde i bestyrelse og diverse udvalg.

Den officielle del af generalforsamlingen blev herefter afsluttet med en tak til alle for 
deltagelse, hvorefter der var håndmadder og lidt drikkelse i forbindelse med det hyggelige 
samvær.


