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Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 25. 
maj 2021 

Før generalforsamlingen blev standeren hejst, i øsende regnvejr. Og p.gr. af regnvejret 
blev generalforsamlingen holdt indendørs. 

 

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 5 bestyrelsesmedlemmer deltagelse af 7 

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

bestyrelsen Camilla  som dirigent. Dette blev enstemmigt godkendt. Camilla kunne 

herefter fastslå at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt iht. foreningens 

vedtægter ved annoncering den 28. april 2021 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 2020 blev delt rundt og efterfølgende præsenteret af 

Carl-Johan Dissing med en række korte bemærkninger og tilføjelser. Bl.a. var 

kapsejladsaktiviteterne, der havde Andreas og Camilla som tovholdere, samt Janie 

Kristensen indsats som tovholder på børn-voksne SUP træningen blevet glemt. Desværre 

har der i 2021 ikke været nogen, der har ville påtage sig træning af børn-voksne SUP 

træningen. 

Der var et spørgsmål mht. tidsplanen for en ny lokalplan, samt til fremtiden for klubhusene 

på havnen. Carl-Johan Dissing kunne oplyse, at tidsplanen for en ny lokalplan for 

havneområdet kendes ikke, samt at klubhusene på havnen ligger på lejet grund (som ejes 

af Jammerbugt Kommune). P.gr. usikkerhed om lokalplan, har det kun været muligt at få 

forlænget lejekontrakten med Jammerbugt Kommune et år ad gangen; så i princippet kan 

Jammerbugt Kommune opsige lejekontrakten med mindre end et års varsel og pålægge 

klubben at fjerne klubhus og masteskur. 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med akklamation. 

 

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

Regnskab  

Klubbens reviderede regnskab for 2021 blev delt rundt (regnskabet + budget var den 19. 

maj også blevet mailet til klubbens medlemmer). Klubbens kasserer Joachim Danckert 

gennemgik hovedtallene i regnskabet og belyste enkelte konti, der afveg noget fra 

budgettet. Regnskabet viser et overskud på kr. 33.920,82 mod et budgetteret underskud 
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på kr. 17.050,00.  

Klubben har aktiver for kr. 418.495,31, hvoraf den likvide bankbeholdning udgør kr. 

337.452,94. 

Der blev spurgt indtil afskrivning på klubhus og udstyr. Joachim oplyste, at afskrivningen 

på klubhus, masteskur samt inventar (kontoerne 3100, 3150 og 3200) påvirker årets 

resultat, hvorimod afskrivningerne på RIB, jolle-, surfer- og SUP-udstyr modregnes på 

sponsorkontoen konto 5260. Denne fremgangsmåde er valgt, idet afskrivninger på 

anskaffelser, finansieret af fondsmidler, ellers vil medføre et stort regnskabsmæssigt 

underskud. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Budget: 

Bestyrelsens forslag til budget for 2021 blev herefter drøftet. Budgetposterne for 2021 

ligger tæt tilsvarende poster i 2020-regnskabet. Budgettet viser et underskud på kr. 5696. 

Underskuddet bliver formentlig noget større, idet udgifterne til Forsikringer er 

underbudgetteret; bl.a. mangler omkostningerne til forsikring af SUP-udstyr i SUP-trailer. 

Vedligeholdelseskontoen vil også blive overskredet, idet udskiftning af varmepumpen ikke 

er med i budgettet. Jammerbugt Kommune har dog accepteret at udskiftningen af 

varmepumpen kan medregnes som en vedligeholdelsesudgift, hvilket betyder at 

kommunen dækker ca. 75% af udgifterne til udskiftningen. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent.  

Bestyrelsen indstillede at kontingenter for 2021 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 (ejer af motor- eller sejlbåd): kr. 500  

Familiekontingent (ejer af motor- eller sejlbåd + mand/kone/samlever) kr. 700  

Gastekontingent: kr. 300 

Pris for at have mast i masteskuret: kr. 125  

 

Eneste ændring i forhold til satser for 2020 er en forøgelse af familiekontingent fra kr. 600 

til kr. 700. Denne forøgelse skyldes bl.a. at kontingent til Dansk Sejlunion er på ca. kr. 

125, og både ejer + samlever skal være medlem af Dansk Sejlunion. 

 

Martin Nissen Nørgård påpegede, at han havde fremsat et forslag, hvor kontingent til 

jolle-,surfer- og SUP- aktiviteter skulle bestå af en grundsats + leje af udstyr, således at 

de, der har anskaffet udstyr ikke skal betale for dem, der låner klubbens udstyr. Martin 

udtrykte også utilfredshed med, at 2 voksne med et familiekontingent kan bruge SUP, 

surfer og jolleudstyr, hvorimod 2 voksne, som fx kun SUP’er, skal betale kr. 1.000. 

Joachim påpegede, at det vil give en del mere administration, hvis der bliver flere 

kontingentsatser, end dem vi allerede har, og var af den opfattelse, at det er så få på 

familiekontingent, det SUP og/eller surfer, at det ikke giver mening at lave specielle regler 

for de få. Tværtimod så Joachim det som en fordel, hvis man for et kontingent kan bruge 

alle klubbens faciliteter og tilbud. Det blev også understreget at familiekontingent ikke 

dækker børn, der ønsker at deltage i SUP, surfer og jolleaktiviteter. Her er 

kontingentsatsen som hidtil kr. 400 per barn. 

Kontingentsatserne for 2022 vil blive diskuteret på kommende bestyrelsesmøder. 
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Det af bestyrelsen fremsatte forslag til kontingentsatser for 2021 blev herefter godkendt af 

generalforsamlingen.  

 

5. Behandling af indkomne forslag:  

Der var ikke indkommet forslag til behandling.  

6. Valg til bestyrelse:  

På valg var Carl-Johan Dissing, Andreas Poulsen og Joachim Danckert (der alle 

genopstillede). Alle blev genvalgt  

 

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 Nørgård 

 

Som suppleanter til bestyrelsen blev genvalgt 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 (surfere), Torben Krogsgaard og Thomas 

Kranker (jollesejlere), Janie Kristensen (børn-voksne SUP). Torben og Janie 

genopstillede ikke. Martin Lukassen overtager Torbens plads, og desværre er der ikke 

fundet en erstatning for Janie Kristensen; men stor tak til Torben og Janie for indsatsen. 

 

Aktivitetsudvalget:  

Bente Bjørn og Camilla Andersen genopstillede og blev valgt. Medlemmerne blev 

opfordret til at melde sig som hjælpere. 

Masteskursudvalget:  

Mogens Poulsen blev genvalgt, og Ole Olsen blev nyvalgt 

 

Klubhus – lån – nøgler m.v.:  

Joachim Danckert blev genvalgt. 

 

  

9. Eventuelt:  

Carl-Jonan Dissing orienterede om oprensningen af havnen. Aftalen med Jammerbugt 

Kommune om oprensning (uddybning til 1 m dybde) ved den nye spunsvæg mod nord er 
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ikke blevet overholdt. Carl-Johan Dissing har lavet en række opmålinger, der 

dokumenterer den manglende oprensning/uddybning; dette materiale er blevet sendt til 

Jammerbugt Kommune, men der er endnu ikke kommet nogen tilbagemelding fra 

kommunen. 

 

Der blev stillet forslag om flere fællesarrangementer, så man føler man er med i en klub 

Fx fælles ture for SUP-surfere ?.  

 

Camilla lukkede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 


