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Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 11. 
februar 2020 

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:  

Til årets generalforsamling var der ud over bestyrelsen deltagelse af ca. 25 medlemmer. 

Formanden Carl-Johan Dissing bød velkommen og foreslog på vegne af bestyrelsen 

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 og via mail til medlemmerne. 

 

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019 blev delt rundt og efterfølgende præsenteret af 

Carl-Johan Dissing med en række korte bemærkninger. 

 

ad skolesamarbejdet: Fungerer fint med tydeligvis glade børn der viser stor interesse. Der 

undervises ca. 3 timer i 3 dage forår og 3 dage efterår. Vi opfordrer medlemmerne til at 

deltage som hjælpere med til- og afrigning m.v. 

 

ad fondsmidler: En stor og effektiv indsats af nogle medlemmer giver særdeles gode 

resultater – pt. søges om en restfinansiering af nye joller og hvis det ikke lykkedes sker 

køb ved selvfinasering. 

 

ad byggeri på havnen: Det har trods direkte skriftlig forespørgsel ikke været muligt at få 

oplyst hvad der arbejdes med (lokalplan eller andet) nu hvor anmodningen om ophævelse 

af kystlinierne er blevet afvist. (Gælder også ved Attrup og Haverslev) Vi presser på for at 

få en afklaring for det er væsentlig for foreningerne på havnen. 

 

ad paraplyorganisation: et forhold som foreningerne er blevet presset ind i af kommunen.  

Det betyder blandt andet at ønsker om større tiltag til fælles interesse skal indskrives i 

LUP (Lokal Udviklings Plan) for at blive hørt i kommunen. Gjøl Sejlklub indkalder til møde 

med foreningerne på havnen for at drøfte et oplæg til ”Gjøl Havn i fremtiden”. 

 

ad både op og i: samarbejdet med AVAS fungerer godt hvorfor vi kan holde en lav pris. 

En stor tak til de der styrer begivenhederne – ikke mindst Jette. 

 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med akklamation. 
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3.Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år. 

Regnskab  

Klubbens reviderede regnskab for 2019 blev delt rundt. Da klubbens kasserer Joachim 

Danckert havde fået fri denne gang gennemgik Carl-Johan hovedtallene i regnskabet og 

belyste enkelte konti, der afveg noget fra budgettet. Regnskabet viser et overskud på kr. 

24.289,53 mod et budgetteret underskud på kr. 99.000. Dette skyldes at igen i år har det 

været muligt via ihærdige foundraisere at indhente god støtte ved diverse fonde – senest 

kr. 80.000 til ny terrasse og kr. 40.0000 til nye sejljoller. Uden disse ihærdige ildsjæle så 

regnskabet noget anderledes ud.  

Klubben har aktiver for kr. 442.973, hvoraf den likvide bankbeholdning udgør kr. 

323.015.644 og tilgodehavender (kommune og fonde) kr. 53.740. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Budget: 

Bestyrelsens forslag til budget for 2020 blev herefter drøftet idet Carl-Johan påpegede at 

der siden dets udarbejdelse var kommet nogle der havde hacket vores hjemmeside 

hvorfor det formodentlig bliver nødvendigt at etablere en mere sikker hjemmeside ligesom 

der var kommet afslag på yderligere støtte til nye sejljoller hvorfor der måtte imødeses en 

større selvfinansiering. De øvrige af budgetposterne for 2020 ligger tæt tilsvarende poster 

i 2019-regnskabet. Budgettet viser et underskud på kr. 15.000 der således måske vil stige 

til ca. kr. 40.000.  

Det af bestyrelsen foreslåede budget blev herefter godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent.  

Bestyrelsen indstillede at kontingenter for klubbens medlemmer forbliver uændret dvs. 

som følger:  

Surferkontingent: kr. 400 for juniorer (< 18år), kr. 500 for seniorer (> 18 år) 

Jollekontingent: kr. 400 for juniorer (< 18år), kr. 500 for seniorer (> 18 år) 

SUP-kontingent: kr. 400 for juniorer (< 18år), kr. 500 for seniorer (> 18 år) 

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

gratis og omvendt) 

Enkeltmandskontingent: kr. 500  

Familiekontingent: kr. 600  

Gastekontingent: kr. 300 

Pris for at have mast i masteskuret: kr. 125  

 

De foreslåede kontingenter blev vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag:  

Der var ikke indkommet forslag til behandling.  

6. Valg til bestyrelse:  

På valg var Carsten Eriksen og Nicolaj Frederiksen, (begge genopstiller), og Fritz Bredvig 

og Thomas Kranker, der IKKE genopstiller. 

Som nye medlemmer opstillede Martin Nissen og Annette Lund Jensen, der blev valgt.  

 

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

Joachim Danckert, Carl-Johan Dissing, Nicolaj Frederiksen, Carsten Ramsing Eriksen, 

Andreas Poulsen, Annette Lund Jensen og Martin Nissen. 
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Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Morten Klyver (1. suppleant) og Joannes 

Klyver (2. suppleant). 

 

7. Valg af revisorer:  

På valg var Asbjørn Linde og som revisorsuppleant Mogens Poulsen – begge 

genopstillede og blev valgt. 

 

8. Valg til diverse udvalg:  

Kapsejladsudvalget:  

Andreas Poulsen og Camilla Andersen – genopstillede og blev valgt. 

Ungdomsudvalget – ungdomstrænere:  

Nicolaj Frederiksen, Niklas Røn Sørensen, Torben Krogsgaard og Thomas Kranker – alle 

genopstillede og blev valgt. 

 

Aktivitetsudvalget:  

Bente Bjørn og Camilla Andersen genopstillede og blev valgt. Peter Madsen og Erik 

Jakobsen genopstillede ikke. Medlemmerne blev opfordret til at melde sig som hjælpere. 

Masteskursudvalget:  

Carsten Ramsing Eriksen genopstillede og blev valgt. Brian Daugaard genopstillede ikke. 

I stedet blev Mogens Poulsen valgt ind i udvalget. 

 

Klubhus – lån – nøgler m.v.:  

Joachim Danckert blev genvalgt. 

 

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

  

9. Eventuelt:  

Spørgsmålet om hvad man får for kontingentet og om der evt. skulle ske ændringer for at 

tiltrække flere medlemmer blev grundigt drøftet. Der var bred enighed om at det nuværen-

de indhold, set i lyset af at der betales ca. kr. 125,00 pr medlem til Unionen, at masteop-

bevaring betales af brugerne ligesom op/i af både, lånemulighed af klubhuset, fællesakti-

viteter m.v. Man var tillige enige om at man hver især skulle være aktive hververe over for 

ikke medlemmer, der har bådplads i havnen. 

 

Afslutningsvis takkede man med akklamation de afgående bestyrelsesmedlemmer Fritz 

Bredvig og Thomas Kranker for deres store indsats i bestyrelsen hvorefter den officielle 

del af generalforsamlingen blev herefter afrundet af Hans Jørgen, som igen i år med 

kyndig hånd havde ledet slagets gang. Herefter var der håndmadder og lidt drikkelse i 

forbindelse med det hyggelige samvær.  

Referent: 

Thomas Kranker/Carl-Johan Dissing 


