Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 8. februar 2011
Dagsorden ifølge vedtægter
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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Valg til diverse udvalg
Eventuelt

1. Valg af dirigent:
Generalforsamlingen blev indledt med at formanden 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 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, som
blev godkendt. Beretning vedhæftet som bilag 1.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Foreningens kasserer Doris Drustrup fremlagde regnskabet for 2010 og gennemgik
hovedtallene. Regnskabet viser et underskud på kr. 27.369,37 der hovedsageligt
skyldes at overskuddet ved havnefesten 2010 er reduceret med kr. 7.500,00 samtidigt med at der er investeret kr. 16.548,15 i en renovering af klubhuset .
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede til at kontingentet for klubbens 220 medlemmer skulle fastholdes, men at der måtte påregnes stigning til næste år såfremt indtægterne fra
havnefesten ikke kom tilbage på det sædvanlige niveau samtidig med at det kommunale tilskud formodentlig falder. Lars Bo og René Frederiksen slog til lyd for at
man var villig til en stigning ikke mindst hvis der blev brugt mere på ungdommen.
Lars Bo oplyste endvidere at der til støtte af de unge fandtes en mindre fond på
Gjøl der kan gå ind med kontingentbetaling såfremt forholdene var til det.
Kontingentet for 2011 blev herefter vedtaget fastholdt.
5. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke rettidigt indkommet forslag til behandling. Jan havde dog sendt et forslag til drøftelse om evt. ny kran – se under eventuelt.

6. Valg af bestyrelse:
På valg var
Brian Daugaard, Erik Jakobsen og Carl-Johan Dissing, der alle
genopstillede samt
Doris Drustrup der ikke ønskede genvalg.
endvidere opstillede
Dorte Jeppesen
Bestyrelsen der konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde består herefter af
Erik Gregersen
Bruno Stagsted
Max Brøndum
Dorte Jeppesen
Brian Daugaard
Erik Jakobsen
Carl-Johan Dissing
Bestyrelsessuppleanter:
Joachim Danckert
Mikkel Fredsvang

modtog genvalg
valg som ny suppleant

7. Valg af revisorer:
På valg var Kaj Fogh og Peter Madsen der modtog genvalg.
8. Valg til diverse udvalg:
Kapsejladsudvalget:
alle på valg
Thomas Flensted
Bruno Stagsted
Verner Jørgensen
Brian Daugaard
Ungdomsudvalget – ungdomstrænere:
alle på valg
Kim Pedersen
Lars Bo Christensen
Aktivitetsudvalget:
alle på valg
Peter Madsen
Henrik Voersaa
Max Brøndum
Masteskursudvalget:
alle på valg
Bruno Stagsted
Erik Jakobsen
Klubhus – lån – nøgler m.v.:
på valg
Lone Vad
Brian Daugaard

modtog genvalg
- : - : - : modtog genvalg
- : modtog genvalg
- : - : modtog genvalg
- : modtog genvalg
- : -

9. Eventuelt:
Jan Christensen opfordrede til at man undersøgte muligheden for en stationær kran
til bådoptagning/isætning. Efter en drøftelse af emnet accepterede Jan Christensen,
Per Jeppesen og Peter Madsen at bearbejde emnet og undersøge muligheder/øko-

nomi m.v. ved såvel kran som behovet for transportable stativer m.v.
Der blev forespurgt fra fleres side om det ikke var muligt at få en medlemsoversigt
evt. med angivelse af bådplads, båd m.v. lagt på vores hjemmeside eller sendt ud i
papirform alternativt være ophængt i klubhuset – evt. med foto – bestyrelsen arbejder videre med emnet.
Ole Olsen spurgte om man havde en oversigt over hvilke bådejere i havnen der var
eller ikke var medlem af klubben. Svaret herpå er nej men efter et tættere samarbejde med Jammerbugt Kommune om registrering af bådpladserne m.v. vil det være muligt i 2011 at få et overblik for derefter at tage kontakt med potentielle nye
medlemmer.
Mogens Poulsen opfordrede kapsejladsudvalget til at man bibeholdt sejladsen Anholt-expressen selvom der også kommer en ny to-mands sejlads i efteråret for både
på mere end 30 fod. Kapsejladsudvalget undersøger mulighederne.
Lars Bo efterlyste initiativer til at øge medlemstallet og til at støtte ungdomsafdelingen ved afholdelse af åbenthus arrangement og event for unge – det kræver 5-6
voksne hjælpere – alle var enige om at det bør forsøges og bestyrelse og udvalg
forsøger at arrangere noget.
Klubber og foreninger med interesse for havnens miljø samt kommunen er gået
sammen om at søge om tilskud fra LAG-midlerne. Midlerne skal bruges til almindelig vedligeholdelse såsom slæbested og betonskråninger, flydebomme ved bådpladserne og lignende, til sauna for vinterbaderne, til maritim scene og nyt opholdsareal ved den nye havnecafé, badebro, adgang over stenmolerne for surfere m.v.
Ansøgningen behandles på møde den 3. marts i Nordjyllands Mediecenter så deltag i mødet eller følg med i dagspressen.
Der har været afholdt et meget givtigt MAYDAY-kursus i klubhuset hvor 10 af klubbens medlemmer fik et godt indblik i hvad man hver i sær kan gøre når uheld er
ude. Klubben vil forsøge at gennemføre et nyt kursus i foråret og det må meget
kraftigt anbefales at melde sig til når det bliver annonceret.
Den officielle del af generalforsamlingen blev herefter afsluttet med en tak til alle for
deltagelse og en særlig tak til Doris Drustrup for hendes indsats som kasserer m.v.
hvorefter der var håndmadder (smurt af Doris) og lidt drikkelse i forbindelse med det
hyggelige samvær.
Referent med hjælp fra Erik Jakobsen og Bruno Stagsted
Carl-Johan Dissing

