Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 12.
februar 2019
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
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. Herudover var indkaldelsen til generalforsamlingen også sendt til
klubbens medlemmer via e-mail d. 22. november 2018.
2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2018 blev delt rundt samt blev præsenteret af CarlJohan Dissing.
Efterfølgende var der spørgsmål vedr. status for planerne vedr. byggeri på
vinteropbevaringspladsen. Bestyrelsen har forsøgt at få status oplyst af Jammerbugt
Kommune, men det er svært at få konkrete svar. Det vides at Jammerbugt Kommune har
søgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på marken nord for den nuværende
vinteropbevaringsplads for evt. at kunne bruge marken som vinteropbevaringsplads, samt
at kommunen i forbindelse med ansøgningen har fået udarbejdet et forslag til opførelse af
46 boliger i op til 2 etager + udnyttet tagetage. Der er også planlagt en større vej til
vinteropbevaringspladsen, hvilket vil kappe et par meter af sejlklubbens masteskur.
Jammerbugt Kommune vil ikke forny lejekontrakterne for klubhusene på havnen før det er
afklaret, hvad der skal ske på havnen.
Der var også spørgsmål til Masterplan for Limfjordslandet, som netop er blevet godkendt
af Teknik- og Miljøudvalget samt af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Jammerbugt
Kommune har hidtil givet udtryk for, at ”Gjøl Havn er Jammerbugtens ansigt mod
Limfjorden”, men iflg. den nye Masterplan for Limfjordslandet skal der fokuseres på Attrup
Havn som udgangspunkt for friluftsliv ved fjorden. Sejlklubben har ikke været involveret i
udarbejdelsen af masterplanen og bestyrelsen kender ikke begrundelsen for hvorfor
Attrup Havn nu skal være kommunens Vand-Gateway til Limfjorden. At der sker noget på
Attrup Havn er fint, og det skal ikke forhindre at sejlklubben arbejder videre med at udvikle
vandaktiviteter på Gjøl Havn.
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Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med akklamation.
3.Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år.
Regnskab
Klubbens reviderede regnskab for 2018 blev delt rundt. Klubbens kasserer Joachim
Danckert gennemgik herefter hovedtallene i regnskabet. Regnskabet viser et underskud
på 31.124 kr. Underskuddet skyldes bl.a. store vedligeholdelsesomkostninger (udvendig
maling af vinduer og døre, udskiftning af 3 vinduer samt renovering af toilet), samt
anskaffelse til surfer- og jolleafdelingerne (våddragter, sko surfersejl, medfinansiering af
Feva-jolle). Surferafdelingen har fået bevilget 163.250 kr fra Nordea Fonden til
anskaffelse af SUP-udstyr (SUP : Stand-up paddling, den på verdensplan hurtigst
voksende vandsportsaktivitet). SUP-aktiviteterne vil blive startet i foråret 2019.Klubben
har aktiver for 419.380 kr., hvoraf den likvide bankbeholdning udgør 356.644 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Budget:
Joachim Danckert fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2019. De fleste af
budgetposterne for 2019 ligger tæt tilsvarende poster i 2018-regnskabet bortset fra: SUPkontingent (konto 175) på 10.000 kr., vedligehold 100.000 kr. (konto 2200), som skal
bruges til ny terrasse (80.000 kr), og 7.500 kr til bl.a. ny hjemmeside (konto 3600). Der
blev gjort opmærksom på, at der i budgettet var glemt 13.600 kr på konto 1210 til
anskaffelse våddragter i forbindelse på de planlagte SUP-aktiviteter.
Budgettet udviser et underskud på 85.050 kr (+ de glemte 13.600 kr. til anskaffelse af
våddragter). Det store underskud skyldes primært udgifter til den nye terrasse. Det af
bestyrelsen foreslåede budget blev herefter godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen indstillede at kontingenter for klubbens medlemmer forbliver næsten uændret
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 jolleaktiviteter og
gratis og omvendt)
Enkeltmandskontingent: kr. 500
Familiekontingent: kr. 600
Gastekontingent: kr. 300
Pris for at have mast i masteskuret: kr. 125
SUP-gruppen vil komme med et oplæg til hvad det skal koste per år at låne SUP-udstyr
ligesom SUP-gruppen vil komme med oplæg til, hvad det skal koste at få et grundkursus i
SUP (det foreløbige bud er 200 kr samt at gebyret for grundkursus vil blive trukket fra
kontingentet, hvis man efterfølgende melder sig ind i GSK)
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 Carl-Johan Dissing (genopstiller), Joachim Danckert (genopstiller), og Nicolaj
Frederiksen (genopstiller). Alle de genopstillede blev genvalgt.
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 blev valgt Martin Nørgaard (1. suppleant) og Joannes
Klyver (2. suppleant).
7. Valg af revisorer:
Peter Madsen ønskede en pause fra revisorjobbet. Som ny revisor blev valgt Asbjørn
Linde og som revisorsuppleant Mogens Poulsen.
8. Valg til diverse udvalg:
Kapsejladsudvalget:
Andreas Poulsen og Camilla Andersen
Ungdomsudvalget – ungdomstrænere:
Nicolaj Frederiksen, Torben Krogsgaard, Thomas Kranker
Aktivitetsudvalget:
Peter Madsen og Bente Bjørn blev genvalgt. Camilla Andersen og Erk Jakobsen blev
nyvalgt.
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:
Hvis der er behov for det vil speedbådskørekortkurset blive gentaget.
Der vil blive arrangeret en introduktion til brug RIB’en, ligesom bestyrelsen vil komme med
et oplæg til, hvordan man hurtigt kan få fat i nøgler til RIB, benzintank etc.
Gjøl Skole vil gerne udvide samarbejdet med Gjøl Sejlklub. Ønskeland på Øland er også
interesseret i et samarbejde.
Tang i indsejlingen: Carl-Johan Dissing orienterede om de mislykkede forsøg på at
etablere et tang-fang i Nibe. Problemet var også oppe på brugermødet med Jammerbugt
Kommune; denne vil bl.a. undersøge om der er billigere måder at fjerne tang på end ved
gravning.
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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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