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Gjøl Sejlklub - Bestyrelsens beretning for 2020 

 

Endnu et sejlerår er gået – det 34. i sejlklubbens historie! (surfklub 1983-1986, sejlklub 1986, 

optaget i Dansk Sejlunion i 1987, 1. klubhus 1987, havneindvielse 1988, 1. masteskur 1990, 

klubhusudvidelse 1995, udvidelse af masteskur i 2006 og 2009)  

 

Et år som vejrmæssigt måske nok var nogenlunde men som blev voldsomt præget af Corona-

pandemien. Af samme grund er generalforsamlingen 2021 flyttet fra den 9.feb. til den 25.maj 21. 

 

I 2020 er samarbejdet med Gjøl Skole om undervisning af 4-6 klasserne i sejlads og ophold på van-

det fortsat, men blev meget reduceret grundet Corona og dårlige vejrforhold. Vi havde en meget 

konstruktiv dialog med skolens nye leder Randi umiddelbart efter sommerferien. Hun gav meget 

tydeligt udtryk for at hun ville støtte samarbejdet fremover. Vi har i øvrigt ikke gennemført 

skolesejlads i foråret 202,1 men forventer det kommer i gang igen til efteråret 2021.   

 

Spørgsmålet om evt. boligbyggeri på Gjøl Havn er ikke blevet afklaret i året (2020) der er gået, 

selvom der har været mange drøftelser såvel foreningerne på Gjøl Havn imellem som med 

Jammerbugt Kommune. De to officielle møder, der har været holdt med Jammerbugt, har desværre 

vist at lokale ønsker har det meget svært mod ledende personer – både politikere og embedsfolk - 

hos kommunen og at tilsagn bekræftet skriftligt senere er blevet tilsidesat.  

 

De intense drøftelser foreninger i mellem og med kommunen er fortsat ind i 2021 og trods en 

pludselig kommunal udmelding om genoptagning af arbejdet med en ny lokalplan, hvor der indgik 

boligbebyggelse på havnen og hvor foreningerne ikke var taget med i drøftelserne, har den 

efterfølgende furore medført støtte fra flere politikere på en måde så balance mellem ja- og nej-

sigere i kommunalbestyrelsen er gået over til fordel for nej-siden. På et møde i byrådssalen den 

16.marts hvor alle foreninger på Gjøl Havn deltog sammen med ledende politikere og embedsfolk, 

blev det endnu engang slået fast at boliger på selve Gjøl Havn ikke var foreneligt med den udvik-

ling man lokalt ville have skulle foregå. Vi fik på mødet lovning på at den nye lokalplan ikke ville 

indeholde boliger på selve Gjøl Havn og at lokalplanen vil tilgodese muligheden for en udvidelse 

og udvikling som skitseret og beskrevet i Camillas flotte inspirationskatalog Fremtidens Gjøl Havn. 

Vi mangler nu ”bare” en invitation til møde med kommunen for en indledende drøftelse af 

lokalplanen. 

 

Det nye tiltag fra kommunens side i 2019 om at foreningerne i et lokalområde skal samarbejde un-

der en paraplyorganisation, der skal varetage information/samarbejde om sammenfaldende fore-

ningsinteresser og få indarbejdet disse interesser i en LUP (Lokal Udviklings Plan) har ikke været 

problemfri. Dels har de forskellige kommunale afdelinger en meget varieret forståelse for hvad 

LUP-en skal anvendes til, dels har det pga. Corona ikke været muligt at mødes for at drøfte indhol-

det. Til trods herfor pressede kommunen på for et oplæg, der skulle drøftes på et Team-møde. Et 

forløb der ikke er frugtbart for et godt resultat, og som også blev skæmmet af EDB-problemer hos 

kommunen. Den nærmeste fremtid vil vise om tiltaget er brugbart. 

  

Årets aktiviteter i øvrigt: 

Generalforsamlingen den 11. februar. Under dirigenten, Hans Jørgens kyndige ledelse, blev 

generalforsamlingen gennemført i god ro og orden. Der var genvalg af Carsten Eriksen og Nicolaj 

Frederiksen og nyvalg af Annette Lund Jensen og Martin Nissen Nørgaard idet Fritz Bredvig og 

Thomas Kranker ikke genopstillede. Fra foreningens side skal lyde en stort tak for mange års indsat 

i bestyrelsen og for Fritz vedkommende tillige for de mange spøjse tiltag han har stået for på Gjøl 

Havn. 

 

1. isætning og standerhejsning den 4. april og 2. isætning den 18. april. Isætningen gik planmæssigt 

– det er altid dejligt at opleve den store hjælpsomhed, der er medlemmerne i mellem, og en stander-

hejsning er altid en begivenhed der sætter gang i tankerne om sommerens sejlads. 
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Vild med Vand blev rykket til den 12.juni, men pga. af de gældende restriktioner vurderede vi at det 

ikke var forsvarligt at gennemføre aktiviteten. Det er uklart om der bliver en Vild med Vand dag i 

2021. 

  

Surferafdelingen har igen i år været aktiv med mange surfere på vandet og sæsonen blev indledt 

ultimo april og fortsatte til ultimo oktober men igen afbrudt i perioder pga. restriktioner. Igen i år 

trak Nicolaj og Niklas et stort læs. Nicolaj har endvidere ved undervisning af unge i Aabybro Efter-

skole og Ungjam tjent penge til foreningen. Generelt er man meget god til at hjælpe hinanden i surf 

og sup. 

 

Vores nye aktivitet SUP er kommet godt i gang stærkt hjulpet af Torben og Martin, der har været 

tovholder på aktiviteten og som har stået for introduktionskurser og oplæring i øvrigt af de mange 

nye medlemmer. Aktiviteten udvikler sig til stadighed og vi må prøve at bedre omklædningsfacili-

teterne, da de nuværende forhold er for trange. Et oplæg med containere på vinterpladsen er under 

udarbejdelse og planlægges indbygget i den kommende lokalplan. Med støtte fra TrygFonden er der 

blevet anskaffet nye svømmeveste i diverse størrelser. 

 

Jolleafdelingen har ligeledes været særdeles aktiv selvom man måtte skubbe indledningen til den 

6.juni grundet Corona, men man forsøgte at indhente lidt ved at sejle nogle lørdage, men blev så 

igen ramt af dels restriktioner dels af dårligt vejr så aktiviteten blev afsluttet den 14. oktober. Vores 

nye Zest-jolle og fire nye øve-optimister, som Joachim endnu en gang havde skaffet fondsmidler til 

hos Nordea-fonden og SE-Vækstpulje Nyfors, blev dog taget i brug med stor glæde. Zest-jollen 

fordi den let kan bære 3 (hygge-snakkende) unge, men også 2 voksne og de nye optimistjoller fordi 

der er mere plads i jollen! Vi ser frem til et meget aktivt 2021 med de mange jollemuligheder vi nu 

har. Også i år har tovholder Torben K, Martin L, Thomas og Joachim udøvet en stor indsats. 

 

Sct. Hans festen blev i år for første gang i mere end 30 år aflyst, da vi fandt det umuligt at overhol-

de Corona-reglerne. At aktiviteten var savnet sås af de mange biler, der alligevel vendte Gjøl Havn.  

 

Med stor hjælp fra Mikkel Skovgaard er der blevet lavet en ny hjemmeside. Efter endnu et indbrud i 

klubhuset den 16. august, hvor vejrstationsPCen og 2 bærbare VHF radioer blev stjålet, er der nu 

med hjælp fra Morten Hedegaard blevet etableret videoovervågning i bestyrelseslokalet. Klubbens 

vindmåler blæste i stykker og en ny er blevet anskaffet med en donation fra Landsbypuljen.  

 

Og så var den aktive sejlersæsonen ovre. Bådene kom op den 17. og 31.oktober i fornuftigt vejr og 

med stor hjælp ved kassen af Camilla, Andreas og Joachim. Og så var der standerstrygning ja det 

vil sige den blev strøget i stilhed pga. Corona og afriggerfest måtte udelades. ØV – men fat mod 

Gjøl Sejlklub forventer at få alle sejl sat, motorer afprøvet og det sociale sat på dagsordenen i 2021. 
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