Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 11.
februar 2014
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:
Ca. 30 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev indledt
med at formanden Carl Johan Dissing bød 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.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden Carl Johan Dissing fremlagde årsberetningen for Gjøl Sejlklub.
Spørgsmål til formandens beretning:
På spørgsmål vedr. antallet af ledige bådpladser kunne Carl Johan Dissing oplyse, at der
p.t. er 22 ledige bådpladser fordelt på alle størrelser (fra jollepladser til 4 m pladser), samt
at den mulige årsag til de mange ledige bådpladser kan skyldes prisen. Det er fx
væsentlig billigere at have sin båd i Amtoft. Bestyrelsen vil tage problemet med ledige
bådpladser og prisen for bådpladser op med kommunen.
Der var forslag om at der arrangeres kapsejlads for ”almindelige” sejlere. Det vil
bestyrelsen tage op.
Spørgsmål vedr. kode til klubbens trådløse netværk: koden hænger på opslagstavlen i
klubhuset.
Beretningen blev godkendt med akklamation. Beretning kan ses på klubbens hjemmeside.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Carl Johan Dissing fremlagde det reviderede (revideret af klubbens revisorer Kaj Fogh og
Peter Madsen) regnskab for 2013 og gennemgik hovedtallene. Regnskabet viser et
underskud på 5.541 kr., som bl.a. skyldes at den nyanskaffede luft-luft varmeveksler er
blevet afskrevet fuldt ud i 2013, samt at der er lavet en stor afskrivning på RIB’en.
Spørgsmål til regnskab:
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Udgifterne til El dækker kun klubbens forbrug af el i klubhus-masteskur. Øvrig el (lys på
havn, el på vinterplads, el i havnen) betales af kommunen.
Hvordan beregner kommunen sit tilskud til sejlklubben?. Carl Johan Dissing kunne oplyse,
at der ikke er tale om en ”eksakt videnskab”, men at tilskud bl.a. afhænger af antallet af
unge medlemmer, antallet af medlemmer med bopæl i kommunen, antallet af medlemmer
med bopæl uden for kommunen, hvor mange penge kommunen totalt har til klubber etc.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Sammen med regnskabet blev også budget for 2014 fremlagt.
4. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede at kontingenter for klubbens medlemmer forbliver uændret dvs.
som følger:
Kontingent for surfere fastholdes
Enkeltmandskontingent: kr. 500
Familiekontingent: kr. 600
Gastekontingent: kr. 300
De foreslåede kontingenter blev vedtaget, ligesom også budgettet, fremlagt under punkt
3, blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6. Valg af bestyrelse:
På valg var Erik Gregersen (genopstillede), Max Brøndum (genopstillede), samt Bruno
Stagsted (genopstillede ikke).
Erik Gregersen og Max Brøndum blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Niels
Jørn Vestergaard valgt.
Bestyrelsen, der konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde, består herefter af
Erik Gregersen, Niels Jørn Vestergaard, Max Brøndum, Dorte Jeppesen, Erik Jakobsen,
Carl Johan Dissing og Joachim Danckert.
Bestyrelsessuppleanter:
Preben Andreasen og Fritz Bredvig modtog genvalg.
7. Valg af revisorer:
På valg var Kaj Fogh og Peter Madsen, der begge modtog genvalg.
Som revisorsuppleant blev valgt Asbjørn Linde
8. Valg til diverse udvalg:
Kapsejladsudvalget er p.t. stillet i bero;
Ungdomsudvalget – ungdomstrænere:
Lars Bo Christensen, Nicolaj Frederiksen og Kim Pedersen blev genvalgt
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Aktivitetsudvalget:
Peter Madsen, Jette Pedersen, Bente Bjørn og Lone Vad Dam, Jytte Bredvig, Dorte
Jeppesen modtog alle genvalg,
Masteskursudvalget:
Per Jeppesen modtog genvalg. Bruno Stagsted genopstillede ikke. Som nyt medlem af
masteskurudvalget blev valgt Niels Jørn Vestergaard.
Klubhus – lån – nøgler m.v.:
Joachim Danckert blev genvalgt.
9. Eventuelt:
Jytte Bredvig:
Der kan trækkes for få Amp i stikkene på flydebroerne; der skal meget lidt belastning til
før sikringen slår fra.
Bestyrelsen tager det op med havneopsyn/kommunen
Lone Dam:
Klubben bør anskaffe en gasgrill.
Bestyrelsen arbejder på dette
Carl Johan Dissing orienterede om bestyrelsens tanker om at få gjort noget ved terrassen
evt. overdækning. Bestyrelsen vil komme med et oplæg.
Der ønskes lavt lys langs vejen.
Bestyrelsen har drøftet dette med kommunen; og vil tage det op igen.
Rengøring af toilet i klubhus samt rengøring i servicebygning.
Problemer med manglende rengøring har været taget op med kommunen; og forhåbentlig
bliver det bedre i 2014. Hvis det konstateres at rengøringen er mangelfuld, vil bestyrelsen
tage det op igen igen med kommunen.
Fritz Bredvig spurgte til autocampersituationen. Carl Johan Dissing kunne oplyse, at der
ikke var nyt fra kommunens side.
Den officielle del af generalforsamlingen blev herefter afsluttet med en tak til alle for
deltagelse, hvorefter der var håndmadder og lidt drikkelse i forbindelse med det hyggelige
samvær.
Referent
Joachim Danckert

Side 3 af 3

