
Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. februar 2017, Gilleleje Sejlklub 
 
Tilstede: Michael Fougt, Tove Granild, Frank Vogensen, Marianne H. Nielsen.  
Suppleanter: ingen 
Udvalgsformænd: ingen 
Desuden: Peter Christensen 
 
Dagsorden: 
1. Udvalgsformænds punkter - Ligasejlads 
2. Regnskab 2016 og budget for 2017 
3. Oprydning på jollepladsen 
4. Musikanlæg 
5. Projektor 
6. Diverse 
 
1. Udvalgsformænds punkter 
Ligasejlads / Tove (Signe kunne ikke deltage) 
Efter at et møde i regi af Dansk Sejlunion om ligasejlads blev aflyst har Signe, Thor og Tove mødtes for selv 
at formulere en langsigtet plan for at vi bruger tid og ressourcer på at deltage i Ligasejlads. Der er 
formuleret et oplæg med en 5-års plan, der indeholder ønsker og planer samt ideer til hvordan Ligasejlads 
kan bidrage til udvikling af mere sejlerentusiasme og -dygtiggørelse og gerne med mere involvering af yngre 
sejlere i klubben. Bestyrelsen beder herefter om mere konkretisering af økonomi og udmelding om 
commitment fra de medlemmer, der skal stå for det frivillige arbejde i denne sammenhæng. 
   
2. Regnskab 2016 og budget for 2017 
Frank har opdateret regnskabet for 2016 med de sidste udgiftsposter. Det ser fortsat positivt ud. 
Budget for 2017 er under udarbejdelse og er snart klart til fremlæggelse forud for generalforsamlingen 
2017. 
 
3. Oprydning på jollepladsen 
Der henligger efterhånden en del gamle / ubrugte joller samt en større katamaran, som på ingen måde er 
en jolle. Vi ønsker nu at få ryddet op på jollepladsen. Michael er tovholder på opgaven og kontakter Jens 
/seniorgruppen om opgaven. 
 
4. Musikanlæg 
Der er fremkommet et ønske om fornyelse af vores musik- og lydanlæg. Det vil indebære en tablet- og 
appløsning, med dertil hørende nyanskaffelser. I kombination med vores TDC-abonnement vil den 
indebære mange fordele. Så det er besluttet at sætte den i værk. 
 
5. Projektor 
Der er fremsat bekymringer for hvor pludseligt vi kan stå i den situation, at den nuværende projektor ikke 
virker mere.  Så der bør kigges på dens driftssikkerhed (ekstra pære). Desuden må det overvejes om der 
skal anskaffes en ny projektor, der kan stå som ”reserve”. Frank R bedes varetage sagen. 
 
6. Diverse 
 
Næste bestyrelsesmøde: d. 6. marts 2017 kl. 18.30                                                                
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.00   
Referent: Marianne 


