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Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 14. 
februar 2016 

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. 25 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev indledt 

med at formanden Carl Johan Dissing 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 rettidigt og lovligt 

indkaldt iht. foreningens vedtægter ved annoncering om indkaldelse og angivelse af 

dagsorden på klubbens hjemmeside (annonceret på hjemmesiden d. 31.12.2016). 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Carl-Johan Dissing fremlagde bestyrelsens årsberetningen, som også blev runddelt på 

skrift, for det forløbne år for Gjøl Sejlklub. Beretningen blev godkendt med akklamation.  

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år. 

Regnskab  
Klubbens kasserer Joachim Danckert fremlagde, assisteret af Carl-Johan Dissing, det 

reviderede regnskab for 2016 samt gennemgik hovedtallene. Regnskabet viser et 

overskud på 34.410 kr. Klubben har aktiver for 378.235 kr, hvoraf den likvide beholdning 

udgør 199.835 kr. Det forventes at en del af tilskuddet på 41.519 kr fra Jammerbugt 

Kommune skal betales tilbage, bl.a. fordi vedligeholdelsesomkostninger har været små; 

7.039 kr mod budgetteret 18.000 kr. Regnskabet blev godkendt. 

Budget: 

Joachim Danckert fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2017. Det foreslåede 

budget ligger tæt på regnskabet for 2016.  

Surferudstyret (konto 1200) er budgetteret til 15.000 kr, bl.a. fordi de planlagte 

anskaffelser af våddragter og sejlerveste er blevet udskudt fra 2016 til 2017. 

Kontingentet til Dansk Sejlunion (konto 1250) forventes at stige til 17.000 kr, primært fordi 

familiemedlemsskab tæller som 2 medlemmer og ikke som hidtil opgjort som 1 medlem. 

Klubben vil dog kontakte Dansk Sejlunion mht. om der kan opnås en reduktion for 

familiemedlemsskab, hvor DS kun udsender et blad til hvert ”familiemedlemsskab”.  
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Skyldige omkostninger (konto 6550) på 26815 kr dækker primært over udgifter til 

nedgravning af kabler til lav belysning langs vejen (10.000 kr) penge vi skal betale tilbage 

til Jammerbugt Kommune (anslået til ca 10.000 kr) samt forudbetalt kontingent. 

Budgettet udviser et underskud på 5.000 kr. 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent:  

Bestyrelsen indstillede at kontingenter for klubbens medlemmer forbliver uændret dvs. 

som følger:  

Surferkontingent: kr. 400  

Jollekontingent: kr. 400 

(dog således, at har man betalt surferkontingent, kan man deltage i 

jolleaktiviteter gratis og omvendt) 

Enkeltmandskontingent: kr. 500  

Familiekontingent: kr. 600  

Gastekontingent: kr. 300 

Pris for at have mast i masteskuret: kr. 125  

Hidtil har prisen for at have en mast i masteskuret været 10 kr/meter mast. Klubben er 

imidlertid gået over til at anvende systemet Conventus (som anbefales af Jammerbugt 

Kommune, og som kommunen stiller gratis til rådighed) også til medlemsregistrering og 

Conventus kan ikke håndtere variabel kontingent som funktion af mastelænge. Til 

gengæld håber kassereren, at Conventus næsten automatisk kan sende en mail med 

kontingentopkrævning til medlemmerne; hvor let dette går vis vise sig i nærmeste fremtid. 

De foreslåede kontingenter blev vedtaget. 

5. Behandling af indkomne forslag:  

Der var ikke indkommet forslag til behandling.  

6. Valg til bestyrelse:  

På valg var Joachim Danckert (genopstiller) Carl-Johan Dissing (genopstiller) og Preben 

Andreasen (genopstiller ikke). Bestyrelsen havde fået tilsagn fra Andreas Poulsen, om at 

han er villig til at stille op til bestyrelsen. Da der ikke var andre forslag til bestyrelsespos-

terne, blev Joachim, Carl-Johan og Andreas valgt med akklamation. 

 

Bestyrelsen, der konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde, består herefter af Carl-

Johan Dissing, Nicolaj Frederiksen, Laust Høgedahl, Fritz Bredvig, Carsten Ramsing 

Eriksen, Andreas Poulsen og Joachim Danckert.  

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Jesper Harlyk (1. suppleant) og Joannes Klyver 

(2. suppleant). 

 

I løbet af året er der sket udskiftning i bestyrelsen, idet Erik Jacobsen, efter en stor ind-

sats såvel i bestyrelsen som i ungdomsudvalget havde meldt fra pga. arbejdspres, hvorfor 

Fritz Bredvig er indtrådt i bestyrelsen, desuden flyttet Niels Jørn Vestergaard og skifter 

havn hvorfor Carsten Ramsing Eriksen er indtrådt i bestyrelsen.  
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7. Valg af revisorer:  

Peter Madsen og Thomas Kranker modtog genvalg.  

Som revisorsuppleant blev genvalgt Asbjørn Linde. 

 

8. Valg til diverse udvalg:  

Kapsejladsudvalget er p.t. stillet i bero. Men alle der er meget velkomne til fx at arrangere 

”familiekapsejlads” 

Ungdomsudvalget – ungdomstrænere:  

Lars Bo Christensen, Nicolaj Frederiksen, Torben Krogsgaard, Thomas Kranker, Erik 

Jakobsen 

 

Aktivitetsudvalget:  

Peter Madsen, Birgit Præst Jakobsen og Bente Bjørn blev genvalgt.  

Masteskursudvalget:  

Carsten Ramsing Eriksen blev genvalgt og nyvalgt blev Brian Daugaard   

Klubhus – lån – nøgler m.v.:  

Joachim Danckert blev genvalgt. 

 

Jolleudvalg: Udvalget er blevet nedlagt og lagt ind under ungdomsudvalget. 

  

9. Eventuelt:  

 

Carl-Johan Dissing: 

Der vil blive indkøbt nogle beachflag, fx til brug i forbindelse med Turen Går til Gjøl. Noget 

usikkert mht. klubbens fortsatte engagement/deltagelse i Turen Går til Gjøl, hvor 

deltagelsen har været faldende og hvor et af de væsentligste islag har været et kræmmer-

marked, der ikke har noget med vand at gøre. 

 

Klubben overvejer at deltage i Havnens dag (10. juni), som vil blive markedsført via Vild 

med Vand-aktiviteterne. 

 

Klubben vil se på mulighederne for at afskærme terrassen med læ-glas a la det der ved 

Natur- og Kulturcafeens terrasse. Hvis det kan anskaffes inden for en fornuftig prisramme, 

vil det blive sat op (omkostningerne hertil tages fra de likvide midler). Læ-glasløsningen 

kan måske suppleres med nogle kraftige parasoller (forslag fra Brian) 

 

Klubben har fået 26.000 kr til anskaffelse af en gummibåd + påhængsmotor. Anskaffelse 

af Flipperjoller (og måske 1 – 2 Feva joller) samt planlagt samarbejde med ungdomsaf-

delingerne i Nibe og Aalborg gør, at en lille gummibåd ikke er den optimale løsning. I ste-

det søger klubben midler fra diverse fonde til anskaffelse af en RIB. Kommunen har ac-

cepteret at de 26.000 kr kan bruges som medfinansiering af en RIB. 

 

Det bliver måske muligt at købe en eller 2 af de brugte Fevajoller, som Dansk Sejlunion 

har sat til salg. Prisen er 25.000 for en brugt jolle; en ny koster ca 55.000). Der er p.t. 
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skaffet sponsorater for ca. 15.000. Der var opbakning til at bruge noget af klubbens 

formue til at medfinansiere anskaffelsen, hvis der er ”tilstrækkeligt” med unge, der ønsker 

at sejle Feva-joller.  

 

Rengøring af klubhus: 

Det blev fra flere sider påpeget at rengøringsstander i klubhuset ikke er god nok; men der 

var ret delte meninger mht. hvad der kan/skal gøres. Et forslag var at indkalde til en 

arbejdsdag fx i forbindelse med standerhejsningen. Bestyrelsen arbejder videre med 

problemet, bl.a. kontaktes kommunen mht. denne vil øge sin rengøringsindsats. 

 

Toiletforhold i klubhus. 

Der blev udtrykt utilfredshed mht. toiletforholdene, bl.a. at toilettet er uhumsk. Igen var der 

delte meninger om toilettet og hvordan forholdene kan/skal forbedres: forslagene 

spændte fra at lave to ny toiletter, over nye fliser på gulvet til at anskaffe nogle solbriller. 

Bestyrelsen arbejder videre med problematikken. 

 

Mere aktivitet på havnen (hvad gør de i Nibe, hvor der er kommet god gang i alle 

sejleraktiviteter !!!) 

Der blev rejst forslag om at arrangere  

- ”skattejagt” på fjorden (er blevet prøvet før med succes) 

- Fredelige – familievenlige kapsejladsen  

- Fælles ture til Nibe, Aalborg el. Nørre Mejlgrund afhængigt af vind og vejr. 

Klubben vil selvfølgelig bakke op om alle sådanne aktiviteterne; men det kræver, at der er 

nogen, der vil stå i spidsen for sådanne tiltag. 

 

Forslag om anskaffelse af en Gjøl rute båd, a la vognmandsruten i Nibe (forslag fra Lone); 

kan også bruges til markedsføring af Gjøl og GSK. Der var ikke opbakning til at GSK går 

ind i anskaffelse af en sådan båd. 

 

Vejrstation: 

Der er købt en ny vejrstation (vindmåler), som skal monteres i stedet for den eksisteren-

de. 

 

Gribebøjler på flydearme samt udskiftning af nogle af de gamle arme:  

Bestyrelsen forhører kommunen mht. hvad planerne er men iht. brugermødet er der nye 

arme på budgettet så alle de oprindelige arme skulle være udskiftet i løbet af foråret. 

 

Masteskur: 

Der trænger til en generel oprydning i masteskuret. ”Organiseringen af master i maste-

skuret skal koordineres med jollesejlerne, der har behov for at kunne placere optimistjol-

lesejl + div. ror og sværd: 

 

Merchandise: 

Lone havde skaffet pris på kasketter (pris ca. 35 kr) og trøjer a la en fleecetrøje påtrykt 

klubbens logo (det med de to sejl) (pris ca. 275 kr). Klubben kan fx sætte en seddel op på 

opslagstavlen, hvor man kan skrive sig på, hvis man er interesseret. 
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Den officielle del af generalforsamlingen blev herefter afrundet af Carl-Johan Dissing, som 

takkede Hans Jørgen, fordi han igen i år ville lede slagets gang samt takkede alle for 

deltagelse. Herefter var der håndmadder og lidt drikkelse i forbindelse med det hyggelige 

samvær.  

Referent: 

Joachim Danckert 


