
Gyldendal Bådlaug 
Nyhedsbrev OKT 2018 

 
Kære alle! 
 
En sæson med et fantastisk vejr er slut og vinteren står for døren……..men først har 
vi en julefrokost 17 NOV. 
 
Jeg ønsker med dette nyhedsbrev at give jer alle en kort status for sæsonens 
aktiviteter og hvad der pågår af initiativer for vinteren og sæson 2019. 
 
Kort status for planlagte aktiviteter i 2018: 

- Generalforsamling - fremmødet var ikke prangende!! 
- Ungdomsudvalget har haft et fremmøde på 3-7 børn til hver af de afholdte 

træningsdage før sommerferien.  
- Kapsejladsudvalget har haft op til 8 både på vandet. 
- Fælles isætning/optagning af både er forløbet uden de store problemer. 
- Fælles arbejdsdag havde god tilslutning og mange ting blev udbedret. 
- Familieturen havde ikke tilstrækkelig tilslutning og blev aflyst, men erstattet af 

en hyggelig grill-aften. 
- Sankt Hans havde god tilslutning, god båltaler og var hyggelig selvom vejret 

ikke tillod afbrænding af bål. 
- Aktivt Liv i Gyldendal blev ikke det store tilløbsstykke, hvorfor denne aktivitet 

ikke gentages i 2019. 
- Afriggerfest var godt besøgt og vi havde en hyggelig aften med uddeling af 

pokaler og taksigelser. 
- Hus-/festudvalget har i samarbejde med Birthe m.fl. sørget for at klubhuset 

igen i år har fungeret som en god og hyggelig ramme for medlemmer, 
gæstesejlere m.fl.  

 
Nye initiativer m.m.: 

- Onsdagsklub med opstart 07 NOV kl. 0930 - se opslag i klubhus eller på 
hjemmesiden. 

- Bestyrelsen vil i 2019 arbejde med at oprette en pulje af materiel 
(optimistjoller m.m.) som medlemmerne kan låne - mere herom senere!! 

- Bestyrelsen vil undersøge muligheden/interessen for afholdelse af 
interessante foredrag i vintersæsonen - mere herom senere!! 

- Bestyrelsen vil kontakte de lokale skoler med henblik på et tættere 
samarbejde 2019 i overensstemmelse med den nye skolereform. 

- Restauranten har fået ny forpagter, der bl.a. gerne vil gøre Gyldendal mere 
attraktiv for surfere i samarbejde med havnen og bådlauget. 

 



Medlemskab af bådlauget: 
- Kassereren har 29 OKT lavet status over kontingentbetalinger for 2018 -> 52 

indbetalinger er registreret. I forhold til medlemslisten mangler således 38 
medlemmer at betale. Opkrævningen er i år primært sket på mail, hvilket kan 
være årsagen til de manglende betalinger. Herudover har kassereren endnu 
ikke udsendt opkrævninger af kontingent til ungdom og aktive forældre. 

- Bådlauget betaler kontingent til Dansk Sejlunion jf. vores medlemsliste, så det 
er problematisk med den aktuelle forskel på registrerede og betalende 
medlemmer. 

- Bådlauget vil på denne baggrund udsende en mail/opfordring til de 
medlemmer, hvor kassereren ikke har registreret betaling, om: 

- at betale eller meddele kassereren at man ikke længere ønsker at 
være medlem. 

- at gøre opmærksom på at betaling har fundet sted. 
- Opkrævning af kontingent til ungdom og aktive forældre udsendes primo 

NOV. 
- Kontakt formand/kasserer, hvis I har spørgsmål vedr. kontingent - vi kender 

begge den aktuelle status!! 
 
Opfordring: 
Send venligst jeres gode ideer, forslag, ros og ris til bestyrelsen, så vi sammen kan 
udvikle bådlauget!!! 
 
 

P.b.v. 
Henrik 


