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Referat stiftende møde i Gjøl-samarbejdet 
 

Til en start blev dagsordenen godkendt og Lisbet og Line valgt som henholdsvis mødeleder og 
referent. 
 
Tilstedeværende: Bente (vinterbaderne), Hans Jørgen (Gjøl Private Vandværk), Henry (Gjøl Østre 
Kær Vandværk), Camilla (Sejlklubben) Mads (Fiskeri og bådlauget), Susanne (PR-gruppen), Karl-
Jørgen (Kunstforeningen), Lisbet (Troldmuseet), Keld (GBE), Dorte (Brugsen), Pia 
(Forsamlingshuset), Lene (Kildevangen), Jesper (Skolebestyrelsen), Peter (GGB), Jesper (Gølbåden), 
Jørn (Menighedsrådet) og Line (Liv i by og skole) 

I. Underskrift af vedtægter 

I denne forbindelse var der indkommet forslag til rettelser fra Ole Hermansen (Fiskeri og 
bådlauget) Han foreslog, at formuleringen ”udpegningen kan være styret af en kommunal 
beslutning” (under punktet med repræsentanterne for Liv i by og skole) blev slettet. Desuden 
foreslog han, at man skulle ændre formuleringen under pkt 6 (ændring af vedtægter), således at 
der kommer til at stå, at vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflerhed. 

Alle mødedeltagere enedes om begge rettelser. 

Dorte (Brugsen) spurgte til ”udpegning”. Hvorfor vælges man ikke? Hertil svarede Lisbet 
(Troldemuseet), at samarbejdet er uformelt, og forretningsudvalget skal bare sørge for at drifte 
det hele. Desuden bliver det også lidt det samme som et valg. 

Spørgsmål til, om der kan være forskellige repræsentanter fra de enkelte foreninger fra møde til 
møde? Man enedes om, at det kunne der godt, så længe der kun var én.  

Afslutningsvis blev det understreget, at vi kan ændre på vedtægterne, når vi kommer i gang, hvis 
de viser sig ikke at fungere optimalt. 

Alle mødedeltagere underskrev vedtægterne 

II. Udpegning af forretningsudvalg 

Jesper Rasmussen, Camilla Andersen og Line Rytter meldte sig til at udgøre forretningsudvalget. 
De vil inden længere konstituere sig som formand, næstformand og sekretær. 

III. Udpegning af medlem til Landdistriktsrådet 

Gjøl mangler et medlem i Landdistriktsrådet, efter at Poul Ilsøe er stoppet. Pt. er Sigurd 
Christensen og Jane Torp suppleanter, men de ønsker ikke at overtage Pouls plads. Der bliver 
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snakket lidt om, at det kunne være fint, hvis én af medlemmerne i forretningsudvalget også var 
medlem af Landdistriktsrådet. Jesper Rasmussen vil gerne påtage sig jobbet. Desuden bliver 
Susanne Westergaard og Line Rytter suppleanter. 

Landdistriktsrepræsentanten råder over 10.000 kr. om året, som man i lokalsamfundet kan søge 
om til diverse projekter/arrangementer.  

Sigurd har oplyst i mail til Lisbet, hvad pengene er gået til i 2019:  

- 2000 kr. til Forsamlingshuset 

- 5000 kr. til Kildevangen (til indkøb af nyt inventar) 

Flere mødedeltagere udtrykker ønske om, at det skal være mere tydeligt, at puljen på 10.000 kr. 
findes, så foreningerne har mulighed for at søge støtte. 

IV. Dato for LUP-møde med Kommunen (LUP = Lokal UdviklingsPlan) 

17. marts kommer repræsentanter fra Jammerbugt Kommune til Gjøl til et LUP-møde, hvor det er 
planen, at deltagerne i grupper skal udvikle idéer til tiltage og projekter, som kan øge 
bosætningen og gøre Gjøl endnu mere attraktiv og dejlig at bo i. 

LUP’en skal derefter ajourføres – deadline 1. maj. Dette tager forretningsudvalget sig af i 
samarbejde med alle foreningerne i Gjøl-samarbejdet 

V. Orientering om nuværende LUP 

Lisbet gennemgår punkterne i den nuværende LUP, og fortæller, hvordan det er vigtigt, at 
projekter, som faktisk allerede er realiserede, stadig bør figurere i LUP’en, fordi der også skal 
være mulighed for at søge støtte til driften. Derfor står f.eks. Troldemuseet fortsat i LUP’en. Der 
er større chance for økonomisk støtte til en projekt, hvis det figurerer i LUP’en. 

Derfor er det også vigtigt, at Gjøl-samarbejdet finder ud af, hvordan man beslutter, hvilke 
projekter der skal med i LUP’en (punkt til næste møde?) 

Lisbet foreslår, at vi forsøger at få Kommunen med i prioriteringen af projekterne i LUP’en – også 
mhp financiering. Dette kunne evt. foregå til det årlige møde mellem lokalsamfund og Kommune 
(Liv i by og skole-regi). Desuden bør vi høre Kommunen, hvordan LUP’en skal fungere? Er det 
meningen, at vi på Gjøl skal blive enige om selv store projekter og har Kommunen dermed afgivet 
ansvaret til de enkelte lokalsamfund? Og på den anden side: er Kommunen forpligtet på det, der 
står i LUP’en? Dette er spørgsmål, som kunne være interessante at gå nærmere ind i, når der er 
dialog med Kommunen. 
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Hvis man vil se LUP’en, kan man finde den via www.jammerbugt.dk. Der er desuden en Facebook-
gruppe, som hedder ”Ildsjæle gør forskellen” 

VI. Bordet rundt – hvad arbejder de enkelte foreninger med? 

Brugsen (Dorte) – der er snart generalforsamling i Brugsen, og de har brug for nye kræfter i 
bestyrelsen, da der er en del der stopper. 

Forsamlingshuset (Pia) – de er i gang med Allan Olsen-koncerten 7. februar. Der er en del ting, der 
skal gøres 

Kildevangen (Lene) – de har netop fået nyt inventar (borde, stole og gardiner) – fik indsamlet 
mange penge 

Gølbåden (Jesper) – foreningen har fået flere økonomiske midler, og der er planlagt søsætning og 
dåb 29. maj. Desuden har de fået et grejskur på havnen, og de er i gang med at finde nye kræfter 
til driften af båden 

GGB (Peter): boldklubben arbejder på en ny vision i samarbejde med DGI. Det kommer til at 
handle om kommunikation, events og senior-idræt (så hallen også kan udnyttes i dagtimerne). 
Generalforsamling 27. februar  

Kirken (Jørn): Kirken arbejder på en frihedsfest 4. maj i samarbejde med GGB, Liv i by og skole, 
skolen, Lokalhistorisk. Planen er alsang i hallen, fællesspisning, fakkeltog til kirken, frihedstale og 
alsang. Desuden skal kirken snart ansætte ny præst. 

PR-gruppen (Susanne): PR-gruppen arbejder på ”bæredygtig landsby” og har også andre projekter 
i støbeskeen. Desuden kan PR-gruppen hjælpe med markedsføring, hvis de andre foreninger har 
brug for det. 

Vinterbaderne (Bente): pt er der højsæson og gang i saunaen. Vinterbaderne er i gang med 
samarbejde med ungdomsskolen 

Gjøl Private vandværk (Hans Jørgen): pt er de i gang med fjernaflæsning til årsopgørelserne 

Gjøl Østrekær vandværk (Henry): foreningen er udfordret på økonomien pga. mindre salg af vand. 
Desuden kan de blive udfordrede at evt. erstatninger til landmænd. 

Sejlklubben (Camilla): klubben har haft succes med at søge penge til nye joller. Håber at også 
voksne kommer i gang med at sejle mere. Desuden har sejlklubben fået en ny terrasse, som de er 
glade for.  
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Fisker og bådlauget (Mads): foreningen er gået fra 26 til 103 medlemmer, så det går godt. De 
holder generalforsamling 20. marts og sildefestival 18. april. Desuden er de i gang med at etablere 
et nyt slæbested, så der bliver mere plads til at sætte både i fjorden 

Kunstforeningen (Karl-Jørgen): foreningen afholder generalforsamling 14. januar. De arbejder 
fortsat på at få Tabita på havnen, og har netop fået 50.000 kr. fra Kommunen. De har også 
ansøgninger ude andre steder. 29. marts planlægger de en kunstudstilling med lokal kunst 

GBE (Keld): foreningen har generalforsamling 25. marts. Mobilmasten er nu oppe, men der 
mangler sendere, som gerne skulle blive sat op snart. Foreningen arbejder også med, hvor de skal 
placere ø’en til næste badesæson, renovering af Tjærepladsen og Høgestening. Desuden vil de 
gerne finde nye steder til udstykning af grunde, da alle 7 yderste grunde på Marken er solgt. 

Troldemuseet (Lisbet): Troldemuseet er kommet godt i gang – i morgen kommer der artikel i 
Aabyposten. Desuden er der snart bestyrelsesmøde og man arbejder på at rokere om  for at vise 
endnu mere af Thomas Dam. Måske også noget interaktivt. I slutningen af april kommer ”Trolls 2” 

 

Referent: Line Rytter 

 

 

 


