Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 10.
februar 2015
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. 20 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.
Der var ingen spørgsmål til beretningen og denne 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 2014 og gennemgik hovedtallene. Regnskabet viser et
overskud på 6.817,01 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dette blev godkendt.
Carl-Johan Dissing fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2015. Det foreslåede
budget ligger tæt på regnskabet for 2014, og der er budgetteret med et overskud på kr.
1.750. Der var ingen spørgsmål til budgettet, og dette blev godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede at kontingenter for klubbens medlemmer forbliver uændret dvs.
som følger:
Det årlige kontingent fastholdes.
Surfere – jollesejler: kr. 600
Enkeltmandskontingent: kr. 500
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Familiekontingent: kr. 600
Gastekontingent: kr. 300
De foreslåede kontingenter blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Bestyrelsen forhørte om interessen for at der etableres afskærmning – overdækning af
terrassen. Prisen forventes at blive mellem 50.000-100.000kr og pengene vil i givet fald
blive taget fra klubbens formue (omkostningerne er ikke med i budget 2015). Der var
opbakningen til at bestyrelsen arbejder videre med et forslag til overdækning –
afskærmning.
Der er taget initiativ til etablering af værkstedsfaciliteter i det gamle RIB-rum ved siden af
masteskuret. Der vil i nærmeste fremtid blive installeret lys samt stikkontakterl (220V +
380V). I samme omgang vil der også blive installeret lys + stikkontakter i rummet med
surfergrej.
6. Valg af bestyrelse:
På valg var Dorte Jeppesen (genopstillede), Joachim Danckert (genopstillede), samt CarlJohan Dissing (genopstillede). Da der ikke var andre forslag blev de tre førnævnte
genvalgt med akklamation.
Bestyrelsen, der konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde, består herefter (som i
2014) 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 genvalgt Asbjørn Linde
8. Valg til diverse udvalg:
Kapsejladsudvalget er p.t. stillet i bero. Men alle der er meget velkomne til fx at arrangere
”familekapsejlads”
Ungdomsudvalget – ungdomstrænere:
Lars Bo Christensen, Nicolaj Frederiksen og Kim Pedersen blev genvalgt. Udvalget blev
udviddet med Andreas Kirkbak og Sofus Hammar Linnemann
Aktivitetsudvalget:
Peter Madsen, Jette Pedersen, Lone Vad Dam, Jytte Bredvig ønskede ikke genvalg.
Bente Bjørn og Dorte Jeppesen modtog genvalg. Birgit Præst Jakobsen blev nyvalgt
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Masteskursudvalget:
Per Jeppesen og Niels Jørn Vestergaard modtog genvalg.
Klubhus – lån – nøgler m.v.:
Joachim Danckert blev genvalgt.
Jolleudvalg: Der blev søgt etableret et jolleudvalg, men ingen meldte sig. Thomas Kranker
er gået i tænkeboks mht. at være tovholder på jolleaktiviteterne, der i øvrigt får hjælp er 34 voksne.
9. Eventuelt:
Mastekran: Der er ønske om el i stedet for håndkraft, samt at krankapaciteten øges (max
løft er p.t. 250 kg).
Carl-Johan Dissing påpegede at kommunen har overtaget kranen (og dermed også
ansvaret for service – vedligehold). Bestyrelsen vil tage kranproblematikken op med
kommunen
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.
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