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Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 8. 
februar 2022  

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. 20 medlemmer. 
Formanden Carl-Johan Dissing bød velkommen og foreslog på vegne af bestyrelsen 
Hans Jørgen Pedersen som dirigent. Dette blev enstemmigt godkendt med akklamation. . 
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. Herudover var indkaldelsen til 
generalforsamlingen også sendt til klubbens medlemmer via e-mail  
  
2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år   
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2022 blev delt rundt. Hovedtrækkene i bestyrelsens 
beretning blev præsenteret af Carl-Johan Dissing.  Bestyrelsens beretning er vedhæftet 
referatet. 
Der var ingen spørgsmål bestyrelsens beretning, og denne 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 før 
generalforsamlingen blevet sendt til klubbens medlemmer via e-mail. 
Klubbens kasserer Joachim Danckert gennemgik herefter hovedtallene i regnskabet. 
Regnskabet viser et overskud på kr. 4.320. Medlemstallet er nogenlunde konstant, 
bortset fra SUP-afdelingen, hvor der har været et relativt stort medlemsfrafald, hvilket kan 
skyldes nedlukningen af aktiviteter i foråret p.gr. coronarestriktioner.  
Den nye Krabbeklub, som havde 23 medlemmer i 2021, gav et overskud på knap kr. 
1.900. 
Der er brugt væsentligt flere penge på vedligehold end budgetteret (forbrug: 37.511 
budget: 25.000). Det store forbrug skyldes reparation af skotrenden på klubhuset 
(kr.16.310) samt udskiftning af varmepumpe (kr. 18916). Jammerbugt Kommune har sagt 
OK til at vedligeholdelseskontoen overskrides, så hvis klubbens regnskab 2021 
godkendes har GSK fået udbetalt kr. 6.000 – 8.000 for lidt i 2021. 



Side 2 af 7  

Der er tilgodehavender på kr. 6.000 (konto 5700). Fakturaen på annoncører på 
hjemmesiden/sponsorer blev udsendt så sent, at der er nogle annoncører, der ikke nåede 
at få betalt i 2021. 
GSK har i 2021 fra fonde modtaget kr. 5.000 til en ny mast til en FEVA-jolle. En Fevamast 
havarerede i forbindelse med GSKs deltagelse i Børn og Unge Fjordcup i Nibe 12. juni. 
Norlys fonden har bevilget kr. 10.000 til et stort fjernsyn, som skal bruges i forbindelse 
med planlagte e-sejlsportsaktiviteter i klubben. Norlys har bevilget kr. 100.000 til 
etablering af SUP og Surf plads på sydspidsen af vinteropbevaringspladsen; bevillingen 
vil først blive udbetalt, hvis og når GSK har fået skaffet restfinansieringen; denne vil blive 
søgt skaffet i 2022. 
Det er ikke længere næsten gratis at have en foreningskonto; tidligere rabataftaler er 
blevet opsagt af Nordjyske Bank, hvilket gør at foreningskontoen koster min. kr. 125 om 
måneden. Hertil kommer at vi skal betale negativ rente af indeståender i banken (ultimo 
2021 var der et indestående på kr. 331.147) 
Efter gennemgangen af regnskabet blev dette godkendt med akklamation. 
 
Budget: 
Herefter blev budgettet for 2022 gennemgået. Budgettet ligger tæt op af budgettet for 
2021. Dog er der budgetteret med en ny trailer til Surf-afdelingen (ekstra kr. 5.000) samt 
en medfinansiering på kr. 10.000 til lægning af fliser på vestsiden af masteskur ( 
Jammerbugt Kommune betaler det resterende beløb på ca. kr. 10.000). Budgettet viser et 
underskud på kr. 30.000 (dette underskud bliver formentligt noget lavere p.gr. for lidt 
(forhåbentlig) udbetalt tilskud fra Jammerbugt Kommune i 2021. Der er budgetteret med 
kr. 6.000 til rengøring (rengøring af toilet samt vask af gulv 2 gange om måneden i 
perioden maj til og med oktober). Jammerbugt Kommune har meldt ud at GSK formentlig 
ikke kan få tilskud til rengøringen. 
 
  
4. Fastlæggelse af kontingent.   
Bestyrelsen indstillede at kontingenter for klubbens medlemmer forbliver uændret i  
2022 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 jolle- og 
SUPaktiviteter og gratis og omvendt)  
Enkeltmandskontingent: kr. 500   
Familiekontingent: kr. 700   
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:   
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På valg var Nicolaj Frederiksen, Annette Lund Jensen, Martin Nissen Nørgaard og 
Carsten Eriksen. Nicolaj og Annette genopstillede og blev genvalgt med akklamation 
Martin Nissen Nørgaard og Carsten Eriksen genopstillede ikke. 
Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslog bestyrelsen Torben Pedersen og Malene Tylak 
Rodkjær. Der fremkom ikke andre forslag, og Torben og Marlene blev valgt med 
akklamation  
 
Bestyrelsen, der konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde, består herefter af Carl- 
Johan Dissing, Andreas Poulsen, Joachim Danckert, Nicolaj Frederiksen, Annette Lund 
Jensen, Torben Pedersen og Marlene Tylak Rodkjær 

Som suppleanter til bestyrelsen blev Morten Klyver genvalgt ( 1. suppleant) og som 2. 
suppleant blev Carsten Eriksen valgt. (tidligere 2. suppleant Joannes Klyver genopstillede 
ikke)  
  
7. Valg af revisorer:   

Der var genvalg til Asbjørn Linde og som revisorsuppleant Mogens Poulsen.  
  

8. Valg til diverse udvalg:   
Kapsejladsudvalget:   
Andreas Poulsen og Camilla Andersen blev genvalgt, og udvalget suppleres i 2022 med 
Thomas Rodkjær 

Jolle – SUP – SURF - udvalget : 
Nicolaj Frederiksen, Niklas Rønn Sørensen, Martin Lukassen, Thomas Kranker, Martin 
Nissen Nørgård  
 
Aktivitetsudvalget:   
Bente Bjørn og Camilla Andersen.   

Masteskursudvalget:   
Carsten Eriksen og Mogens Poulsen. 

Klubhus – lån – nøgler m.v.:   
Joachim Danckert. 
  
   
9. Eventuelt:   
  
Der blev spurgt ind til, om alle bådejere er medlem af GSK. Det kan konstateres, at der en 
del motorbådsejere, der ikke er medlemmer af GSK. GSK skal nok blive bedre til at 
informere om klubben og om at klubben ikke kun er for ”sejlbådsejere”. 
 
Mht. udvidelse af Gjøl Havn, har kommunen valgt at der skal udarbejdes en visionsplan 
for Gjøl Havn, Attrup Havn og Haverslev Havn. Kommissorium for udarbejdelse af 
visionsplan kan ses  på  
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https://www.jammerbugt.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/teknik-og-
miljoudvalget/2022-01-10-08-30-3203/.  
Jammerbugt Kommune har for Gjøl Havns vedkommende indkaldt til det første møde 
tirsdag den 15. februar. 
 
Automatbetaling – udstedning af billet for gæstesejlere og autocampere. Som det er p.t. 
kan man ikke se om der er betalt. Spørgsmålet om betaling – udstedelse af billet har 
været diskuteret med Jammerbugt Kommune på brugermødet.  
  
Den officielle del af generalforsamlingen blev herefter afrundet af Hans Jørgen, som igen i 
år med kyndig hånd havde ledt slagets gang.  

Herefter var der håndmadder, kage og lidt drikkelse i forbindelse med det hyggelige 
samvær.   

Referent:  
Joachim Danckert  
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Gjøl Sejlklub - Bestyrelsens beretning for 2021 
 
Endnu et sejlerår er gået – det 35. 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 var OK men hvor aktiviteterne igen blev voldsomt præget af 
Corona-pandemien.   
 
I 2021 er samarbejdet med Gjøl Skole om undervisning af 4-6 klasserne i sejlads og 
ophold på vandet fortsat, men blev reduceret grundet Corona og dårlige vejrforhold til kun 
at foregå i efteråret. Igen var oplevelsen med de unge særdeles positiv og det er en stor 
glæde at se hvordan de går fra at være meget forsigtige til at færdes afslappet på vandet 
og mange viser god forståelse for det at sejle.   
 
Spørgsmålet om evt. boligbyggeri på Gjøl Havn er nu formodentlig endelig afklaret idet 
alle politikerne meldte ud at det gik de ikke ind for mere. Vi afventer nu et udspil om den 
nye lokalplan for Gjøl Havn, en lokalplan der jo har være på trapperne flere gange men nu 
skulle det være ganske vist?? 
 
De intense drøftelser foreninger imellem og med kommunen er fortsat ind i 2021 hvor 
udvidelse af Gjøl Havn er det centrale element nu hvor evt. boligbyggeri på havnen er ude 
af spil. Der er brugt mange kræfter – timer mv på arbejdet og med tilsagnene fra 
politikerne på valgmøderne er der forhåbning om at det en dag kan blive en realitet. 
Politisk er det krævet at alle Jammerbugt kommunes havne ved Limfjorden, 
indledningsvis skal have udarbejdet en visionsplan for de respektive havne og der har 
været indkaldt til et indledende møde for udarbejdelse af et kommissorium. Det er nu 
endeligt på plads og de næste drøftelser kommunen og foreningerne omkring Gjøl Havn 
skal den 15. februar fortsætte drøftelserne. Vi på Gjøl er igen langt foran de andre havne 
og har igennem det store arbejde der er lagt allerede det grundlæggende oplæg klar, 
både med Camillas Inspirationskatalog og det indhentede tilbud fra ingeniørfirmaet 
Rambøll på hvilke arbejder der indledningsvis skal udføres. Ja vi er optimister og håber 
klart på noget medvind.   
 
Det nye tiltag fra kommunens side i 2019 om at foreningerne i et lokalområde skal 
samarbejde under en paraplyorganisation, har vist sig indtil videre at have meget trange 
kår, idet kommunen åbenbaret ikke er afklaret med hvordan organisationen skal 
anvendes. Den nærmeste fremtid vil vise om tiltaget er brugbart eller bør skrottes. 
  
Årets aktiviteter i øvrigt: 
Generalforsamlingen den 25. maj. Vi indledte med standerhejsning hvorefter vi under 
dirigenten, Camillas kyndige ledelse, blev ledt gennem generalforsamlingen. Der var 
genvalg af Joachim Danckert, Andreas Poulsen og Carl-Johan Dissing til bestyrelsen 
ligesom der var genvalg på de øvrige poster. 
 
1. isætning og standerhejsning den 10. april og 2. isætning den 24. april. Isætningen gik 
planmæssigt trods Corornabøvlet – det er altid dejligt at opleve den store hjælpsomhed, 
der er medlemmerne imellem. 
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Surferafdelingen har også 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 Efterskole og Ungjam tjent penge til foreningen. Generelt 
er man meget god til at hjælpe hinanden i surf og sup. Der er udarbejdet et forslag til en 
lille surfer-SUP by på den sydlige spids af vinterpladsen for at give de aktive bedre 
muligheder. Der er ved at blive søgt om fondsstøtte og indtil nu er der bevilget kr. 100.000 
men noget mere skal der til. 
 
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 men vi må som så 
mange andre steder konstatere at det er vanskeligt at holde aktørerne fast i klubben. Vi 
håber at bedre omklædningsfaciliteter og mere socialt samvær kan reducere 
gennemtrækket. 
 
Jolleafdelingen har ligeledes været særdeles aktiv selvom Corona også her gav mange 
udfordringer. 
Men heldigvis viste de unge at de er standhaftige og holder fast i at sejle. Også i år var de 
en tur i Nibe til samvær med de unge i Nibe sejlklub. Vejret var desværre meget dårligt 
men det til trods var der dog en enkelt jolle der tog turen helt derover. SEJT. De unge fik i 
øvrigt smag for E-sejlads så klubben med Joachim som penne/bannerfører har søgt og 
fået bevilget penge til en storskærm så nu kan unge som gamle komme i gang med at 
sejle kapsejlads også når der er dårligt vejr. Også i år har tovholder Martin L, Thomas og 
Joachim udøvet en stor indsats stærkt hjulpet af forældre. 
 
Sct. Hans festen blev i år gennemført selvom det var ved at glippe, da vores sædvanlige 
bålbrænde-leverandør Anders Nygaards lastbil fik maskinskade, men heldigvis fik vi hjælp 
fra Kjeld Hedegaard, LL Transport der beredvilligt hjalp med brænde. 
 
Det er også lykkedes at få afholdt kapsejladser i 2021. Der er afholdt to kapsejladser i 
september, hvor der henholdsvis var opstillet fire og fem både til start. Ved kapsejladsen 
den 3. september kom Andrea først over målstregen på en aften med frisk vind og en flot 
solnedgang. Det var samtidig første gang, at Thomas og Malene stillede til start i deres 
egen båd. Herligt. Den anden kapsejlads blev afholdt i gråvejr den 17. september med 
fem opstillede både. Denne gang var det Basse med Carl-Johan ved roret, der kom først i 
mål. Herefter fulgte Idun med den efterhånden erfarne besætning med Martin, Morten og 
Brian. Desværre gik sejlet i stykker hos Andrea under det tætte opløb til sejren og de 
måtte se sig nødsaget til at starte motoren. I stedet lagde de sig op til målstregen 
sammen med Idun og markerede målstregen, da der efterhånden var blevet så mørkt, at 
den ikke længere var til at se. De sidste to både nåede ikke at krydse målstregen, men 
alle kom i sikker havn, og en god sejlads blev endnu engang afsluttet med ostemadder og 
øl i klubhuset. En god tradition. Kapsejladsudvalget ser frem til en ny sæson med endnu 
flere sejladser på programmet i løbet af året.  
  
Og så var den aktive sejlersæson ovre. Bådene kom op den 16. og 30.oktober i fornuftigt 
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vejr og med stor hjælp ved kassen af Camilla, Andreas og Joachim. Og så var der 
standerstrygning og fed fest den 23. oktober (der var pause i coronarestriktionerne) hvor 
Camilla, Bente og Annette sørgede for dejlig mad fra Pizzeria Marino – herligt med godt til 
alle sanser. 
 
Vi ses i 2022 – friske, sunde og i fuld vigør.  
  
Hilsen Bestyrelsen for Gjøl Sejlklub 
 
 
formand   næstformand                     kasserer 
Carl-Johan Dissing  Nicolaj Frederiksen                 Joachim Danckert 
 
 
bestyrelsesmedlem  bestyrelsesmedlem                   bestyrelsesmedlem 

Annette Lund Jensen  Andreas Poulsen                                Carsten 
Eriksen 
 
 
bestyrelsesmedlem 

Martin Nissen Nørgaard 
 


