
Bestyrelsen i Gyldendal Bådlaug    29 MAR 2018 

Orientering fra bestyrelsen i  
Gyldendal Bådlaug. 

 
Efter generalforsamling 10 MAR 2018 (se referat) har den nye bestyrelse 
konstitueret sig således: 
Bestyrelse (bestyrelse@gyldendalbaadlaug.eu): 
Formand: Henrik Jørgensen, formand@gyldendalbaadlaug.eu 
Næstformand/økonomi: Anette Munktoft, naestformand@g……. 
Kasserer: Torben Hammer, kasserer@g……... 
Sekretær/IT: Carsten Fomsgaard, sekretaer@g….. 
Bestyrelse/klubhus: Erik Ælmholt, best.hus@g…….. 
Bestyrelse/ungdom: Troels Nørgård, best.ungdom@g…….. 
Bestyrelse/teknik: Ole Mark Pedersen, best.teknik@g........ 
Suppleant: Ole Møller 
 
Nedsættelse af udvalg jf. generalforsamlingen er som følger: 
 
Kapsejladsudvalg (kapsejlads@gyldendalbaadlaug.eu): 
Esben Madsen og Johan Jeppesen 
 
Ungdomsudvalg (ungdomsudvalg@gyldendalbaadlaug.eu): 
Troels Nørgaard. 
Hjælpere forventes fortsat at være Peter Hermansen, Henrik Jørgensen, Anders 
Dalsgaard, Pia Pedersen og Finn Mosegaard. 
 
Husudvalg (husudvalg@gyldendalbaadlaug.eu): 
Erik Ælmholdt 
Erik Viller Jørgensen 
 
Festudvalg (festudvalg@gyldendalbaadlaug.eu): 
Marit Ælmholdt, Tove Christensen og Karina Vejrsø Kruse. 
 
 
Bestyrelsen afholdt sit første møde 28 MAR 2018, hvor bl.a. årets aktiviteter, 
erkendte projekter m.m. blev drøftet og ansvar for planlægning blev placeret. 
Bemærk at dato for arbejdsweekend er flyttet til 12 MAJ (oprindelig dato var 
ikke hensigtmæssig, idet alle har travlt med klargøring til fælles søsætning).  
 
Årets aktiviteter med datoer og kontaktperson i bestyrelsen er således: 
 

- Søsætning og standerhejsning: 20 - 21 APR - Kontaktperson er Erik (Anette 
står for forplejning/skafning). 
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- Start på ungdomssejlads: Dato er p.t. ikke fastsat - Kontaktperson er Troels. 
Send Troels en mail, hvis I gerne vil bidrage til denne aktivitet med ungdom 
eller hjælp til gennemførelsen. 

- Start på onsdagssejlads: 05 MAJ - Kontaktperson er Esben i 
kapsejladsudvalg. 

- Arbejdsweekend og strandrensning: 12 MAJ - Kontaktperson er Erik. 
- Familietur: 26 MAJ - Kontaktperson er Ole. På baggrund af svigtende 

tilmeldinger sidste år og ønsker om alternativer, hvis vejret driller, vil 
bestyrelsen forsøge sig med et nyt koncept. Flere detaljer vedr. årets 
familietur kommer på hjemmesiden, men I kan godt allerede nu reservere 
datoen og glæde jer til en god oplevelse uanset vejret!! 

- Sankt Hans: 23 JUN - Kontaktperson er Erik (Torben sørger for bålet og 
Henrik koordinere med årets båltaler). 

- Aktivt liv i Gyldendal: 25 AUG - Kontaktperson er Anette (Troels sørger for 
aktiviteter på vand, Henrik er vikar mens Anette er på langfart). 

- Afriggerfest: 29 SEP - Kontakt er Festudvalg (Erik sørger for hus, Henrik 
varetager strygning af stander). 

- Optagning af både: Ultimo OKT - Kontaktperson er Erik (Anette står for 
forplejning/skafning). 

- Julefrokost: 24 NOV eller JAN19 - p.t. mangler vi nogle frivillige til denne 
aktivitet - Send bestyrelsen en mail, hvis I gerne vil bidrage til 
planlægning/gennemførelse af denne aktivitet.  

 
Erkendte projekter i 2018: 
 

- Varmepumpe i klubhus fungerer ikke ordentligt. Bestyrelsen har indhentet et 
tilbud på en ny varmepumpe, men vil for et beløb < 1000,-kr. forsøge at få den 
nuværende varmepumpe levetidsforlænget med en ændring af EL-installation 
og montering af et GSM-modul. Kontaktperson er Troels. 

- Nyt termotag på udendørs terrasse. Kontaktperson er Torben. Send 
bestyrelsen en mail, hvis I vil give et nap med!! 

 
Kommunikation: 

- Hjemmesiden varetages af Carsten og Finn. Kontakt: 
admin@gyldendalbaadlaug.eu 

 
 
Den nye bestyrelse er trukket i arbejdstøjet for at skabe de bedste rammer for 
den nye sæson med forhåbentlig mange dejlige oplevelser på vandet, på 
havnen og i klubhuset for alle medlemmer i Gyldendal Bådlaug. 

mailto:admin@gyldendalbaadlaug.eu


Bestyrelsen i Gyldendal Bådlaug    29 MAR 2018 

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage i aktiviteterne og bidrage 
med forslag og konstruktiv kritik, så vi kan hjælpe hinanden med at gøre 
Gyldendal Bådlaug endnu bedre for alle med interesse for sejlads. 
Bestyrelsen vil i år ekstraordinært uddele en GB-vimpel, når man har betalt sit 
kontingent. 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en god påske - vi ses i Gyldendal! 
 
 
 


