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Bestyrelsens beretning 2016 
 
 

Når vi rammer kalenderforåret den 1. marts, er det 
tid til den årlige generalforsamling i Gyldendal 
Bådlaug, og bestyrelsens årlige beretning for året, der 
gik og hvad kommende sæson vil bringe af 
muligheder. 
 
For et år siden trak Jens Johan Christensen sig på 
grund af sygdom fra posten som formand og siden 
har I måtte trækkes med mig, men formandsposten 
er på valg hvert år, og så har I mulighed for lave om 
på det senere i dag. 
 
I 2016 startede sæsonen tidligt. Allerede i april var vi i 
gang på alle kanter. De unge startede den 4. april. Det 
var et meget aktivt år ungdomsafdelingen med 
mange sejladser, og vejret var en medspiller det 
meste af tiden. 
 
På vores fælles arbejdsdag den 9. april, fik vi igangsat 
maling af klubhuset, ryddet op og gjort rent og 
ordnet gardiner. I løbet at sæsonen har den øvrige 
bestyrelse haft fat i pensler og klubhuset er nu malet 
færdigt (næsten). Der er en enkelt ”helligdag”, som 
skal males. Borde/bænkene på den overdækkede 
terrasse skal vi også have malet i år.  
Bådene kom i vandet den 15. - 16. april 2016 uden de 
store problemer. Inden frokosten blev Standeren 
hejst ny og frisk. Det blev bemærket, at der ikke 
længere var suppe på frokostmenuen. Til gengæld fik 
vi dejlig mad fra Restaurant Gyldendal. 
 
Vores sponsor OK Benzin gav over 11.000,00 kr. i 
2015/16, og det ser ud til at blive endnu større i 
2016/17. 
Vi fik mange nytegninger af kort, da vi agiterede i 
Daglig Brugsen i Lihme – så vores forventninger er 
store. 
 
Rundt omkring i alle klubberne i Limfjorden er der i 
tiden ikke den store lyst til at arrangere eller deltage i 
kapsejladserne hos andre klubber, og det var da også 
så som så med vores deltagelse i sejladserne med de 
andre klubber. Den fælles klub for klubber i 
Limfjorden arbejder i tiden på at lave et nyt koncept, 
der gør, at flere gerne skulle få lyst til at sejle med. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dog skal det nævnes, at en enkelt båd, Oliva fra 
Gyldendal, var med i Palby Cup Fyn rundt og Mors 
rundt. 
 
På vore egne sejladser om onsdagen, har der i det 
forløbne år været fin opbakning.  
Der er kommet et par både mere, og på en enkelt 
aften havde vi 9 både på vandet og 40 personer til  
kaffe m.v. bagefter – en tendens, vi håber 
fortsætter i 2017. Det er planen, at ændre lidt på 
konceptet, så både uden målerbrev også kan 
deltage. Der er også kommet nye gaster på nogle af 
bådene, og vi vil gerne opfordre flere til at melde sig 
som gaster på bådene (kvinder er også velkomne). 
På den måde kan man jo også lære sig at sejle.  
 
Vi opfordrede klubbens medlemmer til at komme med 
forslag til fælles aktiviteter, som kunne være 
solnedgangs-ture, en motorbåds-orienterings-
sejlads, motorvedligehold, reb og knuder, lidt søkort og  
tur-planlægning eller andet. Desværre har vi ikke hørt en 
lyd fra nogen før her i 2017. Troels og Erik er kommet 
med et super godt oplæg til en række tiltag, og de er 
straks sendt videre i sejladsudvalget, hvor der 
videreudvikles på de gode ideer.  Dette skal ikke 
tilbageholde andre for at komme med deres ønsker – 
send gerne en mail til mig eller en anden i bestyrelsen.  
 
Den 23. juni holdt vi traditionen tro Sankt Hans fest.  
Grillen blev tændt, og det var næsten tørvejr.  Båltaler 
var Pastor Emeritus Bent Ole Pedersen, hvilket han 
gjorde rigtig godt – der er genvalg til 2018. 
I weekenden den 25.-26. juni 2016 afholdt vi den årlige 
familietur, der tog os til Ejerslev på Mors, hvor vi mødtes 
til fælles kaffe lørdag kl. 15.00. 
Vejret var fint på turen derop, men turen hjem var strid. 
Mere end en god historie kan fortælles herom. 
Flere strandede i andre havne og var flere dage om 
hjemturen. Det var dog en rigtig hyggelig weekend, og 
alle bådtyper var repræsenteret.  
 
Vi kan se tilbage på en sommer, hvor der blev sejlet 
flittigt.  Vejret var til alle former for sejlads og aktiviteter 
på vandet. Der blev sejlet inden-fjords og uden-fjords og 
nogle helt til andre fjorde.  
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Hen over sommeren mistede vi desværre 2 afholdte 
medlemmer af Gyldendal Bådlaug, Jens Johan 
Christensen tabte til kræften og Anna Madsen blev 
meget pludseligt taget fra os. 
De er begge savnet, men så længe vi taler om dem og 
mindes dejlige oplevelser, så er det som om, de er her 
lidt endnu. 
Æret være deres minde. 
 
 
Den 1. oktober 2016 sejlede vi Venø rundt, og det endte 
med DØDT løb og absolut ingen vind. 
Herefter blev standeren taget ned, og vi holdt den årlige 
afriggerfest, med uddeling af præmier og fjumre 
pokalen.  En festlig aften, hvor sidste mand lukker og 
slukker og der spises rester kl. 12 søndag.  
 
 
Den 14. – 15. oktober 2016 blev de fleste både 
fisket op af vandet igen og sat på deres stativer eller 
kørt i vinterhi. Efter vinterpræparering af motorer 
og overdækket med presenninger. Der var dog 
enkelte, der ikke fik båden op, da de ikke kendte 
datoen – dette vil vi gøre bedre i år. 
 
Den 19. november holdt vi den traditionsrige 
julefrokost  - med mindst 25 forskellige retter på 
fælles julebuffet, øl, snaps og et par sange og en 
tale hist og her og ikke mindst med den velkendte 
pakkeleg, hvor alle i en times tid opfører sig som  
om, de kun er 7 år gamle. 
 
Gyldendal Bådlaug, har i løbet af vinteren fået en 
sprit ny hjemmeside. Stor tak til Henrik og Finn for 
det store arbejde, de helt frivilligt har været i gang 
med. Nu er den i luften, og det samme er vores 
Facebook-side. 

 
 

 
 
 
 

 
Ude i stativerne står bådene og venter – lige om lidt 
skal vi igen have liv på havnen. 

 
 

En stor tak skal lyde til alle Jer, der bruger jeres 
fritid i og for klubben, uden jeres store arbejde, vil 
der ikke være en klub.  
 
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til 
Erik Viller Jørgensen. Erik har valgt ikke at genopstille 
til endnu en omgang i bestyrelsen. 
Du har ydet en lang og helhjertet indsats i Gyldendal 
Bådlaugs bestyrelse, det er vi glade for. Vi håber, at 
der kommer en efterfølger, der også har vilje til at 
give den gas og vil yde den samme energi, som du har 
i de forløbne år. Held og lykke med din ”Frihed”.  
  
Så er vi klar - Sæson 2017 kom an! Vi glæder os til at 
komme i gang igen. 
I 2017 har vi flyttet arbejdsdagen til efter båden er 
sat i vandet, så sæt kryds den 29. april 2017. 
Successen med det fælles frokostbord på 
arbejdsdagen, hvor vi hver især har lidt med, 
gentages. 
2017 bliver anderledes sejlads år. Pga. få børn/unge, 
er der til gengæld andre ting på vej – men det kan 
Finn selv fortælle om lidt. 
Til Sankt Hans griller vi i solskin og med en god 
båltaler.  Familie turen er flyttet til 12. – 13. august og 
denne gang skal vi ikke så langt – så vi går nord om 
Venø til Handbjerg havn. Se mere på vores aktivitets- 
plan i klubhuset og hold Jer orienteret på opslag, 
hjemmeside og Facebook. 
 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne – Formand Lissie Hermansen 

 


