
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. maj 2017, Gilleleje Sejlklub 

 
 
Tilstede: Peter Christensen, Tove Granild, Marianne H. Nielsen.  
Suppleanter: Frank Vogensen 
Udvalgsformænd: Troels, på vegne af Junior 
 
 
Dagsorden: 
1. Udvalgsformænds punkter 
2. Ligasejlads 
3. Restancer og lukning af nøglebrikker 
4. Grøn lørdag og møde med nye medlemmer 
5. Udlånsaftaler indføres 
 
 
1. Udvalgsformænds punkter 
Troels: har sammen med Peter kigget på en RIB, som dykkerklubben har tilbudt vi kan købe af dem. Den er 
udstyret med en god motor, men det vil kræve etablering af en styrepult, før vi kan anvende den. Prisen er 
20.000 kr. og styrepult yderligere ca. 3.000 kr. Kombineret med udstyr fra Tomaten virker det som en 
fornuftig løsning, som vil give et løft til vores følgebådskapacitet. Det er så tanken at både Tomaten og 
Buster skal sælges. Det blev besluttet at købe RIB’en. 
 
2. Ligasejlads 
Vi mangler fortsat en udvalgsansvarlig. 
 
3. Restancer og lukning af nøglebrikker 
Frank holder fortsat hånd i hanke med vores økonomi og regnskab. Restancer er nu opgjort til 21.000 kr.  – 
det drejer sig om 23 personer. Tove kigger listen igennem og aftaler med Jens, hvem der skal have besked 
om lukning af nøglebrik. 
 
4. Grøn lørdag og møde med nye medlemmer  
Havnen har spurgt om vi (klubben) vil være ”værter” for Grøn Lørdag d. 20.maj. Det har vi sagt ja til. Det 
betyder, at de forskellige aktører vil holde til på arealerne omkring klubhuset, og aktørerne kan benytte 
faciliteter i huset. Vi vil selv holde Åben Båd dag og sørge for at lidt familiesejlads vil være en mulighed. 
Da vi også gerne vil holde møde med nye medlemmer, blev det besluttet at benytte denne dag til det, og 
sende en særlig invitation til alle nye medlemmer. Tove finder en liste frem og Marianne formulerer en 
tekst. 
 
5. Udlånsaftaler indføres 
Bestyrelsen har udarbejdet en aftale, der skal underskrives af de instruktører og bådsmænd, samt eventuelt 
andre, der får lov til at benytte klubbens både til privat sejlads. Aftalen går ud på, at opstår der skade på 
båden under privat brug, skal låneren selv hæfte for selvrisikoen på forsikringen, hvis denne skal tages i 
anvendelse til udbedring af skaden. Lån til privat brug skal altid være aftalt med pågældende 
udvalgsformand, der afstemmer med bestyrelsen inden tilsagn om lånet. 
 
 
Næste møde:  15/5 kl. 18.30. 
Afholdes som et ”ekstra” møde, da Steve ikke kunne deltage d. 1/5. 
 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.00   
Referent: Marianne 


