Generalforsamling

Gjøl Sejlklub

13. februar 2007

Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens ”Formandens” beretning.
Fremlæggelse af regnskab for 2006, budget for 2007.
Fastsættelse af kontingent 2007.
Indkommende forslag.
Valg af bestyrelse samt suppleanter.
Valg af revisor.
Valg til udvalg.
Eventuelt.

1. Valg af dirigent.
Formand Hans Hartvig Christensen kunne byde velkommen til de fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen pegede på Hans Jørgen Pedersen som dirigent, hvilken blev valgt med fuld tilslutning
af de fremmødte medlemmer. Hans Jørgen Pedersen kunne konstatere korrekt og rettidig
indkaldelse til generalforsamling og gav ordet videre til formand Hans Hartvig Christensen.
2. Bestyrelsens ”Formandens ” beretning.
Formanden Hans Hartvig Christensen fremlagde årsberetningen for Gjøl Sejlklub som blev
godkendt. Beretning vedhæftet som bilag. 1
3. Fremlæggelse af regnskab for 2006, budget 2007.
Kasserer Helga Sivesgaard Olesen fremlagde regnskab for året 2006, bilag 2, hvilket udviste et
mindre underskud på kr. 20.264,58. Underskud er fremkommet på grund af tiltag med udvidelse af
masteskur og indkøb af ny RIB Gummibåd. Derefter gennemgik Helge Sivesgaard Olesen budget
for året 2007, bilag 3.
4. Fastsættelse af kontingent for 2007.
Kontingent for Gjøl Sejlklub forsætter uændret.
5. Indkommende forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamling 2007.
6. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
På valg til bestyrelse var Carl Johan Dissing, Hans Peter Rosenvinge, Rene’ Klitgaard Frederiksen
og Martin Simonsen der ikke ønskede genvalg. Helga Sivesgaard Olesen ønskede at udtræde efter
næste periode efter mange år som kasserer. Doris Drustrup opstillede som kassere til afløsning af
Helga Sivesgaard Olesen, således der i perioden 2007 vil være to kasserer.
Lone og Brian Daugaard afløser redaktøren Martin Simonsen, som har stået for klubbladet i mange
år. Lone og Brian Daugaard vil fremover være redaktører på klubbladet Trolden.

Følgende personer blev valgt og udgør bestyrelsen i Gjøl Sejlklub 2006.
1. Formand Rene’ Klitgaard Frederiksen
”Genvalgt”
2. Næstform. Erik Gregersen
3. Kasserer 1 Helga Sivesgaard Olesen
4. Kasserer 2 Doris Drustrup
”Nyvalgt”
5. Bestmed. Hans Hartvig Christensen
6. Bestmed. Carl Johan Dissing
”Genvalgt”
7. Bestmed. Hans Peter Rosenvinge
”Genvalgt”
8. Sekretær Rene’ Klitgaard Frederiksen
”Genvalgt”
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Supple. Bruno Stagsted
2. Supple. Hans Simonsen

”Genvalgt”
”Nyvalgt”

7. Valg af revisor.
De to revisorer Bruno Stagsted og Kai Fog blev genvalgt.
8. Valg til div. udvalg.
Sejlads ungdom
Rene’ Klitgaard Frederiksen

”Genvalgt”

Kapsejladsudvalg
Bruno Stagsted
Ole Olesen
Verner Jørgensen
Rene’ Klitgaard Frederiksen

”Genvalgt”
”Genvalgt”
”Genvalgt”
”Genvalgt”

Havnefestudvalg
Hans Peter Rosenvinge
Susanne Pedersen
Anni Andreasen
Bodil Vestergaard

”Genvalgt”
”Genvalgt”
”Genvalgt”
”Nyvalgt”

Aktivitetsudvalg
Bruno Stagsted
Max Brøndum
Erik Gregersen

”Genvalgt”
”Genvalgt”
”Genvalgt”

Masteskur
Bruno Stagsted
Martin Simonsen

”Genvalgt”
”Genvalgt”

Klubhus udlån/nøgler
Hans Jørgen Pedersen

”Genvalgt”

9.Eventuelt.
Arrangement 2007:
Laser Cup Stævne – Aalborg Sejlklub har i 2007 fået tilbudt Laser Cup stævne. Farvandet ved
Aalborg Sejlklub er ikke optimalt til afvikling af stævne. Gjøl Sejlklub er blevet spurgt om
samarbejde med afvikling af stævnet på Gjøl Bredning. Stævnet afvikles fra den 15. august til og
med den 19. august 2007. Ved stævnet vil der blive afviklet mesterskaber for Laser "Standard",
Laser "Radial" og Laser "4,7 m". Alle nationaliteter i Europa og Norden vil blive indbudt til
stævnet. Det er estimeret at der vil deltagelse af ca. 125 - 150 både til stævnet.
Gjøl Sejlklub har indvilget i samarbejde om arrangementet og der skal findes hjælpere til afvikling
af stævnet.
Der blev rejst spørgsmål om følgende emner:
Service i klubhuset – Evt. indkøb af gryder og manglende service.
Svind/tyveri efter offentlig adgang til klubhuset – Der er ikke større svind/tyveri efter der er blevet
offentlig adgang til klubhuset i sommer perioden.
Vandski Klub – Der har været henvendelse fra Attrup Vandski Klub om evt. lån af plads til grejer,
men Vandski Klubben har fundet en anden løsning.
Udlån af Klubbens RIB gummibåd – Gummibåd er til sejlerskole og arrangementer i forbindelse
med kapsejladser samt evt. redning og udlånes derfor ikke.
Lån af klubhus – Regler for udlån af klubhus skal præciseres evt. opslag i klubhuset.
Privatisering af Gjøl Havn – Evt. kontakte Hov Havn, som har været igennem processen. Lave en
aktivitets aften, hvor vi kan få en beskrivelse af processen.
Klubbladet Trolden – Ønske om klubbladet som elektronisk medie. Ved en digitalisering af Trolden
vil bladet være tilgængeligt for alle med net adgang.
Vanddybde i Gjøl Havn – Fokus på vandybde, kommunen får tilsendt brev med dokumentation af
forholdende bilag 4. Dybde bliver mindre og mindre efter mange års manglende oprensning.
Bliver der ikke fra kommunens side tage hånd om problemet med vandybden… evt. kontakt til
forskellige medier / pressen.
Forsikring af Gjøl Havn – Det skal afklares hvordan forsikring er på Gjøl Havns installationer.
Kontakt til kommune om ansvar og forsikring af Gjøl Havn.
Gjøl Sejlklub den 13. februar 2007
Dirigent
Hans Jørgen Pedersen

Referent
Rene’ Klitgaard Frederiksen
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_______________________

