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Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 14. 

februar 2023 

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 

Camilla Andersen som dirigent. Dette blev enstemmigt godkendt med akklamation. . 

Camilla Andersen kunne herefter fastslå at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt 

indkaldt iht. foreningens vedtægter ved annoncering den 22.11.2022 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 2023 blev delt rundt. Hovedtrækkene i bestyrelsens 

beretning blev præsenteret af Carl-Johan Dissing.  Bestyrelsens beretning er vedhæftet 

referatet. 

Der var ingen spørgsmål til 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 2022 blev delt rundt. Regnskabet + budget for 2023 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. 13.696 mod et budgetteret underskud på kr. 30.063. 

Med udgangen af 2022 havde GSK en egenkapital på kr. 427.743 og der stod kr. 357.216 

på klubbens bankkonto. 

Den store forskel mellem regnskab og budget skyldes primært: 

a) Tilskuddet fra Jammerbugt Kommune (konto 600) på kr. 54.955 er væsentligt større 

end budgetteret (kr. 42.522), hvilket skyldes efterbetaling af for lidt udbetalt tilskud i 

2021.   

b) Større klubindtægter (konto 850) kr. 20.509 mod budgetteret kr. 10.000, hvilket bl.a. 

skyldes ”Vild med Vand”- tilskud på kr. 5.000 samt indtægt for undervisning/instruktion 

for UngJam 
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c) Mindre omkostninger kr. 2.920 til vedligehold af materiel (konto 1050) end budgetteret 

kr. 10.000  

d) Mindre forbrug til kurser (konto1175) kr. 1.2100 mod budgetteret kr. 5.000. Det lille 

forbrug på kursuskontoen skyldes ikke at der ikke er blevet brugt penge på 

kursusaktiviteter, men skyldes at Jammerbugt Kommune har ydet et tilskud på kr. 

9.500 til kursusaktiviteter. 

e) Meget lille forbrug, kr. 619 mod budgetteret kr. 20.000, på Surfer – SUP og 

jolleafdeling (konto 1200, 1210 og 1220) 

 

Til el (konto 2000)er der blevet brugt kr. 21.871 mod budgetteret kr. 15.000; Jammerbugt 

Kommune er på et tidligt tidspunkt blevet gjort opmærksom på, at der i 2022 ville komme 

en overskridelse, og tilbagemeldingen fra kommunen var, at der er afsat ekstra penge til 

dækning af stigende omkostninger til opvarmning; så måske får GSK ekstra tilskud fra 

Jammerbugt Kommune. 

 

Budget: 

Herefter blev budgettet for 2023 gennemgået. Budgettet ligger tæt op af budgettet for 

2022, bortset fra el (konto 2000) hvor det p.gr. af stor usikkerhed mht. prisudviklingen er 

budgetteret med kr. 30.000, hvor der for 2022 var budgetteret med kr. 15.000. 

I budgettet for 2023 er der ikke taget hensyn til a) evt. anskaffelse af mindre kølbåd, b) 

medfinansiering af surfer-SUP plads (se under pkt. 5) 

 

  

4. Fastlæggelse af kontingent:   

Bestyrelsen indstillede at kontingenter for klubbens medlemmer forbliver uændret i  

2023 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.  

  

 

Fra SUP-afdelingen blev det fremført, at der er et behov for et familiemedlemskab, der vil 

gøre det billigere for familier at deltage i SUP-aktiviteter; for fx en familie med 2 voksne + 

2 børn  koster det kr. 1.800 pr år, og det blev fremført at dette er for meget, samt at der i 

er andre klubber med SUP-aktiviteter er lavere kontingentsatser. Carl-Johan Dissing 

påpegede, at der til jolle-, SUP- og surferaktiviteter er træningsaftener/undervisning, 

hvortil der er forbundet udgifter fx til at have en RIB til at stå standby, samt at der er 

udgifter til anskaffelse og vedligehold af udstyr. SUP-afdelingen vil indhente oplysninger 

om SUP-kontingentsatser i andre SUP og sejlklubber. Bestyrelsen vil så tage stilling til, 

om der er behov for et særligt familiemedlemskab. 
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5. Behandling af indkomne forslag:   

Der var ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmer. 

Bestyrelsen fremlagde to forslag til diskussion a) evt. anskaffelse af mindre kølbåd, b) 

garantistillelse/medfinansiering af første etape af etablering af surfer-SUP faciliteter på 

vinterpladsen. 

Ad a) anskaffelse af mindre kølbåd 

Det er blevet fremsat ønsker om at GSK anskaffer en mindre kølbåd, som bl.a. kan 

anvendes til undervisning/træning (fx er der en gruppe kvinder, som gerne vil træne 

kølbådssejlads). Det er bestyrelsens opfattelse, at en anskaffelse forudsætter, at der er 

en eller flere, der vil påtage sig ansvaret for kølbåden (optagning, isætning, klargøring, 

vedligehold etc.). Der var tilslutning til, at bestyrelsen arbejder videre med en evt. 

anskaffelse, herunder undersøger om der nogen der vil påtage sig arbejdet med 

vedligehold etc. 

Ad b) garantistillelse/medfinansiering af surfer-SUP faciliteter på vinterpladsen. 

Surferafdelingen har udarbejdet et oplæg til etablering af en surfer-SUP plads på 

vinteropbevaringspladsen; dette arbejde har bl.a. resulteret i at den sydligste trekant på 

vinterpladsen, i den nys vedtagne lokalplan for Gjøl Havn, er allokeret til en surfer-SUP 

plads. På sigt er planen, at surfer og SUP aktiviteter flyttes til surfer-SUP-pladsen på 

vinterpladsen; p.t. har surferafdelingen dels grej i surferrummet ved masteskuret dels grej 

i et par gamle containere placeret bag kroen. Første etape af etableringen af en surfer-

SUP plads er budgetteret til kr. 250.000 og omfatter anskaffelse af nyt surfergrej, 

anskaffelse af 2 containere til opbevaring af surfergrej samt flytning af den østlige 

surfersliske længere mod syd. P.t. er der skaffet kr. 150.000 (Norlys fonden kr. 100.000 

samt kr. 50.000 fra Kultur-og Landdistriktsmidler, Jammerbugt Kommune. En 

forudsætning for at få udbetalt de bevilgede penge, er at der er skabt sikkerhed for den 

samlede finansiering inden medio 2023.  

Bestyrelsen foreslår, at GSK, set i lyset af en rimelig god økonomi, garanterer for den 

manglende finansiering, kr. 100.000, så første etape kan igangsættes. Der vil forsat blive 

søgt fondsmidler. Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens forslag.  

6. Valg til bestyrelse:   

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

villige til genvalg. Da der ikke fremkom andre forslag blev Carl-Johan Dissing, Joachim 

Danckert og Andreas Poulsen genvalgt 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 Camilla Andersen (1. suppleant, nyvalgt) og Morten 

Klyver (2. suppleant, genvalgt)  
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7. Valg af revisorer:  

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

  

8. Valg til diverse udvalg:   

Kapsejladsudvalget:   

Andreas Poulsen, Camilla Andersen og Thomas Rodkjær blev genvalgt. I 2023 suppleres 

udvalget med Malene Tylak Rodkjær. 

Jolle- og surferudvalget - udvalget : 

Nicolaj Frederiksen, Niklas Rønn Sørensen, Martin Lukassen og Thomas Kranker blev 

genvalgt. 

 

SUP-udvalg: 

Kasper Kjær Holme og Tanja Kjær Larsen har været ankermænd på SUP-aktiviteterne i 

efteråret 2022. Kasper og Tanja overvejer om de også vil være i SUP-udvalget i 2023. 

 

Aktivitetsudvalget:   

Bente Bjørn og Camilla Andersen.   

Masteskursudvalget:   

Mogens Poulsen. 

Klubhus – lån – nøgler m.v.:   

Joachim Danckert. 

  

   

9. Eventuelt:   

  

Carl-Johan Dissing orienterede om mastekranssituationen; området omkring 

mastekranen er ved at blive renoveret bl.a. med ny spunsvæg. Jammerbugt Kommune, 

der står for vedligehold af mastekran, er blevet opfordret til at der anskaffes en ny 

mastekran (koster ca. kr. 300.000), samt til at der støbes et fundament så der en gang i 

fremtiden kan anskaffes en ny mastekran, hvis kommunen ikke vil anskaffe en ny i denne 

omgang. Carl-Johan Dissing har sendt relevant materiale vedr. mastekran og fundament 

til Jammerbugt Kommune. 

 

Der blev spurgt ind til hvad Jammerbugt Kommunes planer er mht. at undgå græs i havn 

og indsejling. GSK er ikke bekendt med at kommunen har planer om tiltag for at undgå 

græs (bortset fra undersøge mulighederne for en havneudvidelse/ændret placering af 

indsejling; se nedenfor); de forsøg man har gjort i Nibe for at undgå græs i indsejling og 

sejlrende har så vidt vides ikke været nogen succes. 

 

Jammerbugt Kommune har afsat kr. 500.000 til en forundersøgelse vedr. en evt. 

udvidelse af Gjøl Havn. GSK vil i nærmeste fremtid indkalde klubberne på havnen med 

henblik på at få udarbejdet en prioriteringsliste mht. til ønsker til en ny havn, samt få 

ønskerne indarbejdet i Gjøl-luppen.  
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Den officielle del af generalforsamlingen blev herefter afrundet af Camilla Andersen, som 

takkede for god ro og orden.  

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 2022 

 

Endnu et sejlerår er gået – det 36. 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 og hvor aktiviteterne ikke blev præget af Corona-

pandemien.   

 

I 2022 er samarbejdet med Gjøl Skole om undervisning af 4-6 klasserne i sejlads og 

ophold på vandet fortsat, men blev reduceret til kun at foregå i foråret grundet dårlige 

vejrforhold og mandskabs-mangel. Det er stadigvæk en stor glæde at se hvordan de unge 

går fra at være meget forsigtige til at færdes afslappet på vandet og også at se at mange 

viser god forståelse for det at sejle.   

 

Tanker om evt. boligbyggeri på Gjøl Havn kan nu endeligt skrinlægges med godkendelse 

af den nye lokalplan og mange, mange timers arbejde i foreningerne har båret frugt, så 

resultatet er en lokalplan der er god for alle Gjøl Havns brugere uanset om de er aktive 

vandentusiaster eller bare nydere af det helt specielle miljø, der er på Gjøl Havn – ja man 

kan sige at hele Jammerbugt Kommune er blevet rigere ved vedtagelse af lokalplanen. 

 

Hvad mere er så har de mange timers intense drøftelser foreninger imellem og med 

kommunen også båret frugt, idet Jammerbugt kommunalbestyrelse netop har bevilget 

penge til udarbejdelse af et skitseprojekt for gennemførelse af Visionsplanerne for Gjøl 

Havn hvor det centrale element er en udvidelse der giver flere bådpladser samtidig med 

at den i stor udstrækning reducere den årlige, ja somme tider gentagne oprensning af 

sejlrenden. Igen er det ildsjælenes mange arbejdstimer der har båret frugt og hvor 

fremtidens Gjøl Havn forhåbentlig kan komme til at svare til de tanker og ideer der er 

samlet af Camilla i Inspirationskataloget. Vi ser nu frem til at der nedsættes et 

samarbejdsudvalg med deltagelse af såvel foreningerne på Gjøl Havn som kommunens 

ansatte og det foreslåede rådgivende ingeniørfirma Rambøll. Ja vi er optimister og håber 

klart på fortsat medvind.   

  

Årets aktiviteter i øvrigt: 

Generalforsamlingen den 8. februar. hvor Hans Jørgen som erfaren dirigent kyndigt ledte 

os gennem de obligatoriske punkter på dagsordenen. Der var genvalg af Annette Lund 

Jensen, Malene Tylak Rodkjær, Nicolaj Frederiksen og Torben Pedersen til bestyrelsen 

ligesom der var genvalg på de øvrige poster. 

 

1. isætning den 9. april og 2. isætning og standerhejsning den 23. april. Isætningen gik 

roligt og fornuftigt. Der er altid en særlig positiv stemning når bådene skal i vandet og 

hjælpsomheden er stor. 

   

Surferafdelingen har også i år været aktiv med mange surfere på vandet og sæsonen 

blev indledt ultimo april og fortsatte til ultimo oktober. Igen i år trak Nicolaj, Jeppe, Niklas 

og Torben et stort læs. Nicolaj har desuden 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 
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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. 150.000 men der skal findes yderligere 

ca. kr. 100.000 – et beløb som det kan overvejes om klubben skal deltage i. 

 

Vores nyere aktivitet SUP, der var kommet godt i gang sidste år er desværre stødt ind i 

det problem, som opleves mange steder, at fastholdelse af medlemmerne er vanskelig, 

og trods en stor indsat af såvel Kasper Kjær Holme som Lean Kjær Holme og tilbud fra 

Martin Nissen Nørgaard om gennemførelse af SAFARI-ture på fjorden er aktiviteterne i 

afdelingen og medlemsantallet dalet en del. Vi vil forsøge for den kommende sæson at 

nytænke konceptet og ved gennemførelse af Surfer-SUP byen forsøge igen at få 

fremgang i afdelingen. 

 

En anden nyere aktivitet er Krabbeklubben, hvor Annette Lukassen sammen med sin far 

har fået samlet op mod 20 små børn med deres forældre og bedsteforældre, for gennem 

leg at lære børnene at udforske livet i og ved vandet på en spændende måde. Det er 

været fantastisk at se hvordan alle er går op i det, ja så ivrige at adskillige ofte har brug 

for skiftetøj inden turen går hjemad.  

 

Jolleafdelingen har efter mange succesfulde år desværre været ude i ”stormvejr” idet 

adskillige af de unge har måttet melde fra efter sommerferien pga. skoleskift m.v. hvorfor 

vi nu skal til at overveje hvilke tiltag vi kan gøre for at få nye unge i bådene. Vi vil blandt 

andet overveje hvordan vi bedre kan indbygge e-sejlads i aktiviteten og måske også få 

Gjøl Skole til at anvende e-sejlads for derigennem at få børnenes øjne åbnet for det 

spændende ved at sejle. Også i år har tovholder Martin L, Thomas,  Joachim og Carl-

Johan udøvet en stor indsats stærkt hjulpet af forældre. 

 

Sct. Hans festen blev i år beklagelig vis ikke gennemført pga. af østenvind, så den flotte 

heks kreeret af Anette fik et ekstra leveår. Vi håber de mange, der kørte forgæves, møder 

op næste år. 

 

Der blev i sæsonen afholdt hele 9 kapsejladser, i år med et utrolig flot fremmøde og uden 

aflysninger. I gennemsnit stillede 4-5 både til start ved hver sejlads, og det største 

fremmøde var der ved sejladsen den 9. august med 7 både. I alt har ti forskellige både 

stillet til start hen over sæsonen, hvilket vi ikke har oplevet de sidste mange år, hvor 

kapsejladsudvalget har forsøgt at få gang i sejladserne igen. Der blev endda lagt ekstra 

sejladser ind i forhold til det planlagte, så kapsejlads-udvalget ser frem til den nye sæson, 

hvor endnu flere forhåbentlig vil deltage.  

 

Der var tæt løb imellem præmierne, og kun ét enkelt point skilte første og anden pladsen. 

1. præmien gik til båden Andrea med Thomas Rodkjær som skipper. Yderligere blev der 

uddelt en fiduspokal, som gik til Idun med Martin Lukassen som skipper, for troligt at 

møde op til alle sejladser trods en presset kalender, samt deres altid gode humør og 

holdånd, samt for altid at hjælpe til med den efterfølgende forplejning. Yderligere modtog 

Idun 3. præmien. 2. præmien gik til Lise med Andreas Poulsen som skipper. En stor tak 

skal desuden lyde til Annette og Torben for at være dommerbåd.   
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Yderligere blev der i efteråret afholdt to kvindesejladser inden bådene skulle på land, hvor 

et par af klubbens kvinder var ude at øve kapsejladsbanen uden mænd. I den nye sæson 

vil det blive en fast del af sæsonprogrammet, hvor kvindesejladserne vil ligge i ugerne 

forskudt af ugerne med kapsejlads, så der bliver rig mulighed for at øve sig på at trimme 

sejl, styre, sætte en kurs og alt det andet.  

  

Efter gentagne opfordringer blev der i år afholdt SRC/VHF- kursus i klubhuset i oktober 

måned og efter prøveaflæggelsen erhvervede 10 sejlere deres bevis på at de måtte 

anvende VHF-radioen. 

  

Og så var den aktive sejlersæson ovre. Bådene kom op den 15. og 29. oktober i fornuftigt 

vejr og med stor hjælp ved kassen af Camilla, Andreas og Joachim. Og der var 

standerstrygning og hyggelig fest den 22. oktober, hvor Camilla, Bente og Annette igen 

sørgede for dejlig mad fra Pizzeria Marino – herligt med godt til alle sanser. 

 

Afslutningsvis blev der gennemført en frokost den 12. november for de frivillige ledere 

som tak for deres indsats gennem året. En indsats som er en klar forudsætning for at 

foreningen lever/fungerer.  

 

Vi ses i 2023 – 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                           Malene Tylak 

Rodkjær 

 

 
bestyrelsesmedlem 

Torben Pedersen 

 

 


