
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. april 2017, Gilleleje Sejlklub 

 
 
Tilstede: Peter Christensen, Tove Granild, Steve Jørgensen, Marianne H. Nielsen.  
Suppleanter: Frank Vogensen 
Udvalgsformænd: Jørgen Nissen og Torben Grønbech, Lasse Altmann 
 
 
Dagsorden: 
1. Udvalgsformænds punkter 
2. Ligasejlads 
3. Katamaran på klubbens arealer 
4. Opdateringer efter generalforsamlingen 
5. Diverse 
 
 
1. Udvalgsformænds punkter 
Jørgen og Torben / Junior aktiviteter og udvalg 
Gruppen, som i år primært består af Jørgen, Troels, Torben, William, Axel og Marianne, holdt møde om 
planlægning af den kommende sæson d. 21/3. Torben, William og Axel har alle deltaget i Instruktør 1 
kursus hos DS og er vendt tilbage med en masse inspiration til udvikling af vores træningsmetodik og 
planlægning. Vi starter den nye sæson med en gruppe fra sidste sæson på ca. 15 juniorer, som det bliver 
rigtigt spændende at komme videre med. Træningen vil nu inkludere diplomsejlerskolekonceptet fra DS. 
Der vil være forårsklargøring af jollerne d. 4/4, og d. 25/4 rigger vi jollerne til og kommer måske den første 
tur på vandet i år. Herefter vil der være sejlads hver tirsdag og senere hen på sæsonen også om torsdagen. 
Torben og Carsten Glem er i gang med at kigge på mulighederne for reparationer på plastikjollerne. 
Følgebåden Tomaten skal sælges, den er ikke anvendelig for os.  
Jørgen undersøger mulighed for at afholde en lille sommerlejr i Præstø, men det er blevet problematisk 
pga. Vordingborg Kommune. Andre muligheder undersøges: Arresø, Furesø, Esrum sø. 
Der er tvivl om forsikringsdækning af en udlånt jolle. Tove kigger på forsikringssituationen vedrørende 
jollerne. 
 
Lasse/ Kapsejladsskolen 
H-båden er generelt set i fin stand. Der er ønsker om installation af et startur. Sikkerhed i forbindelse med 
at kunne rebe et storsejl er undersøgt og fundet i orden (dette er et ønske, når båden benyttes af 
Sejlerskolen). Den medfølgende påhængsmotor trænger til en smule renovering og der skal monteres et 
motorbeslag på båden. Dette undersøges nærmere men ligger alt sammen inden for budget for båden.  
Der bliver kigget på muligheder for mere kapsejladsskole ved at aktivere klubbens ”H-bådsflåde” i 
weekenderne, og meget gerne med deltagelse af ligasejlerne. 
 
2. Ligasejlads 
Signe har meldt fra som udvalgsansvarlig. Vi arbejder med at identificeret en ny. 
Efter situationen med en ny bestyrelse er samarbejdsplanen for bestyrelse/udvalg blevet opdateret, og 
Steve har herefter overtaget rollen som kontaktperson for Ligasejladsudvalget. Da Steve imidlertid er på 
ferie en hel del af april har Tove fortsat rollen som tovholder. Der blev blandt de tilstedeværende udvekslet 
forskellige holdninger og meninger om situationen omkring ligasejlads. 
 
3. Katamaran på klubbens arealer 
Vi har modtaget klager over at denne ”båd” befinder sig på klubbens arealer. Det er bestyrelsens klare 
holdning, at den skal fjernes af ejeren. Peter kontakter ejeren.  
 
4. Opdateringer efter generalforsamlingen 
Frank er i gang med opdateringer af bankoplysninger i forbindelse med ny formand og kasserer.  
Marianne arbejder med opdateringer på hjemmeside og oversigt i klubhuset. 
Referat fra generalforsamlingen er skrevet og sendt til godkendelse.  
 



 
5. Diverse 
Standerhejsning: Tove kigger sammen med Susanne på forberedelser og invitation / tilmelding til frokost. 
ERFA-møde: bestyrelsen mødes d. 10/4 og holder arbejdsmøde med erfaringsudveksling om Klubmodul, 
vores regnskabs- og medlemskartoteksystem. 
 
 
Næste møde:  1/5 kl. 18.30. 
(Derefter afholdes yderligere et møde d. 15/5, da Steve ikke kan deltage d. 1/5.) 
 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.00   
Referent: Marianne 


