Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 13.
februar 2018
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:
Årets generalforsamling var ikke noget tilløbsstykke, idet kun ca. 15 medlemmer var mødt
op til generalforsamlingen. Formanden Carl-Johan Dissing kunne desværre ikke deltage
p.gr. af sygdom; i stedet bød Joachim Danckert velkommen og på vegne af bestyrelsen
foreslog 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 (annonceret på hjemmesiden medio december
2017). Herudover var indkaldelsen til generalforsamlingen også sendt til klubbens
medlemmer via e-mail d. 6. december 2017

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2017 blev delt rundt samt læst op af Joachim
Danckert. Beretningen blev godkendt med akklamation.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år.
Regnskab
Klubbens reviderede regnskab for 2017 samt nogle kommentarer til nogen af posterne
blev delt rundt. Klubbens kasserer Joachim Danckert gennemgik herefter hovedtallene i
regnskabet. Regnskabet viser et overskud på 28.352 kr. Overskuddet skyldes bl.a.
overskud fra Havnes Dag (ca. 4.000 kr.), tilskud til ny vejrstation anskaffet i 2016 (ca.
3.800 kr.), men hvor tilskuddet først blev overført ti klubben i 2017, samt refusion fra
Jammerbugt Kommune af udgifter til livredderkursus afholdt i 2015 (ca. 10.500 kr.). De
store anskaffelser har i 2017 været købet af en RIB, en ponton, hvorpå RIB kan ligge tørt
og godt om sommeren, samt en FEVA-jolle. Udgifterne hertil udgør ca. 174.000 kr.,
hvoraf de 170.000 kr. er skaffet via donationer fra Fonde samt lokale erhvervsdrivende.
Klubben har aktiver for 389.311 kr., hvoraf den likvide bankbeholdning udgør 319.094 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Budget:
Joachim Danckert fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2017. De fleste af
budgetposterne for 2018 ligger tæt tilsvarende poster i 2017-regnskabet bortset fra: Der
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er budgetteret med udgifter på 1) 10.000 kr. til bl.a. anskaffelse af nye sko og et par nye
sejl (surferafdelingen konto 1200) 2) 15.000 kr. til bl.a. medfinansiering af ny FEVA-jolle
(der et tilsagn om fondsmidler på 38.000 kr. til denne jolle) (jolleafdelingen konto 1220), 3)
9.000 kr. til køb af klubstandere til de næste 4-5 år (konto 1450 Flag – stander – vimpler),
4) 8.000 kr. til anskaffelse til RIB’en (bl.a. kompas, pulverslukker, nødraketter, kæde, lås,
benzindunk) (konto 1500 Diverse udgifter), 30.000 kr. til vedligehold til bl.a. udskiftning af
et par vinduer og en dør, samt maling udvendigt af vinduer og døre (konto 2200
Vedligeholdelse).
Budgettet udviser et underskud på 67.298 kr. Det store underskud skyldes bl.a.
medfinansiering af ny FEVA-jolle på ca., 10.000 kr., afskrivning på RIB og FEVA-joller på
ca. 22.000, vedligeholdelse på 30.000 kr. (hvoraf klubben vil noget refunderet fra
Jammerbugt Kommune), samt køb af klubstandere til de næste 4-5 år ca. 9.000 kr.
Det af bestyrelsen foreslåede budget herefter godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede at kontingenter for klubbens medlemmer forbliver uændret dvs.
som følger:
Surferkontingent: kr. 400
Jollekontingent: kr. 400
(dog således, at har man betalt surferkontingent, kan man deltage i
jolleaktiviteter 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 Ramsing Eriksen (genopstiller) Fritz Bredvig (genopstiller), Andreas
Poulsen (genopstiller) og Laust Høgedahl (genopstiller ikke). Alle de genopstillede blev
genvalgt og som nyt medlem blev valgt Thomas Kranker.
Bestyrelsen, der konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde, består herefter af CarlJohan Dissing, Nicolaj Frederiksen, Fritz Bredvig, Carsten Ramsing Eriksen, Andreas
Poulsen, Thomas Kranker og Joachim Danckert.
Som suppleanter til bestyrelsen var den genvalg til Jesper Harlyk (1. suppleant) og
Joannes Klyver (2. suppleant).
Valg af revisorer:

Side 2 af 4

Peter Madsen modtog genvalg. Der blev ikke valgt en erstatning for Thomas Kranker (der
er valgt som nyt bestyrelsesmedlem). Iflg. klubbens vedtægter, skal der kun være en
revisor.
Som revisorsuppleant blev genvalgt Asbjørn Linde.

7. Valg til diverse udvalg:
Kapsejladsudvalget er p.t. stillet i bero. Men alle der er meget velkomne til fx at arrangere
”familiekapsejlads”. Der blev i 2017 arrangeret 2 af Andreas og Camilla; og de opfordres
til lave arrangementer også i 2018
Ungdomsudvalget – ungdomstrænere:
Nicolaj Frederiksen, Torben Krogsgaard, Thomas Kranker
Aktivitetsudvalget:
Peter Madsen og Bente Bjørn blev genvalgt. Birgit Præst Jakobsen genopstillede ikke;
men stor tak til Birgit for en stor og engageret indsat.
Masteskursudvalget:
Carsten Ramsing Eriksen og Brian Daugaard blev begge genvalgt
Klubhus – lån – nøgler m.v.:
Joachim Danckert blev genvalgt.
Jolleudvalg: Udvalget er blevet nedlagt og lagt ind under ungdomsudvalget.
9. Eventuelt:
Nogle af de ting, der blev påpeget på generalforsamlingen 2017, men som ikke blev
realiseret i 2017, vil der blive arbejdet videre med i 2018:
Klubben vil se på mulighederne for at afskærme terrassen med læ-glas a la det der er ved
Natur- og Kulturcafeens terrasse/ GRK terrasse. Hvis det kan anskaffes inden for en
fornuftig prisramme, vil det blive sat op (omkostningerne hertil tages fra de likvide midler).
Læ-glasløsningen kan måske suppleres med nogle kraftige parasoller (forslag fra Brian).
Man skal være opmærksom på, at det skal være muligt fra terrassen at se ud på
fjord/havn, selvom om man sider ned.
Toiletforhold i klubhus. Toilettet vil blive shinet op/malet i forbindelse med maling af
udvendige døre-vinduer.
Klubben deltager i Vild med Vand - Havnens dag (9. juni), som vil blive markedsført via
Vild med Vand-aktiviteterne.
Rengøring af klubhus:
Klubben vil forsøge at få samme ordning med Jammerbugt Kommune – nyttejob mht.
rengøring af klubhus i perioden medio juni – medio september.
Speedbådskørekortkursus:
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Joachim Danckert har lavet et forslag til et 3-dages kursus. Forslaget vil blive sendt til
klubbens medlemmer i nærmeste fremtid
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 og lidt
drikkelse i forbindelse med det hyggelige samvær.

Referent:
Joachim Danckert
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