
 
Referat fra bestyrelsesmøder d. 15. maj og 12. juni 2017, Gilleleje Sejlklub 

 
 
Tilstede: Peter Christensen, Tove Granild, Steve Jørgensen, Marianne H. Nielsen.  
Suppleanter: Frank Vogensen 
Udvalgsformænd: Birger / kapsejlads 
 
 
Dagsorden: 
1. Udvalgsformænds punkter 
2. Ligasejlads 
3. Pinsetur og økonomi 
4. Gilleleje Cup 
5. Anvendelse af mastekranen 
6. Rengøring i klubhuset 
7. Eventuelt 
 
1. Udvalgsformænds punkter 
Birger / Kapsejlads 
Dommerskibet kræver vedligeholdelse og nyt batteri. Udskiftning er sat i værk. 
 
2. Ligasejlads 
Vi mangler fortsat en udvalgsansvarlig. Thor er orienteret om skift af kontaktperson i klubben, som nu er 
Steve. Steve indsættes ligeledes som kontaktperson hos DS. Mails via hjemmesiden omdirigeres til Steve og 
hans telefonnummer indsættes ligeledes på hjemmesiden.  
 
3. Pinsetur som klubtilbud og -tilskud 
Vi diskuterede betingelserne for klubbens bidrag til denne fællestur – hvad er rimeligt? Der er i år en 
forespørgsel på et højere tilskud fra medlemmers side. Vil det være fornuftigt at fastsætte tilskuddet som 
et budget pr. deltagende båd i stedet for et ”fast” beløb? Der var efterfølgende 7 både og 18 personer, der 
deltog på turen. 
 
4. Gilleleje Cup afholdt med stor succes 
Årets store kapsejlads- og festbegivenhed er netop afholdt med endnu engang stor succes. En stor tak til 
alle der har bidraget til realisering af denne aktivitet – på alle mulige måder. Læs meget mere om 
begivenheden på klubbens hjemmeside. 
 
5.  Anvendelse af mastekranen 
Der er observeret tilfælde af at mastekranen betjenes af personer, som ikke er medlemmer af klubben. 
Dette er uacceptabelt. Medlemmer bør ikke udlevere betjeningspanelet til ikke-medlemmer. Der stilles 
forslag om tydelig information og labels på hylden, hvor betjeningspanelet opbevares, samt opslag på selve 
enheden på kranen. Tekst: må kun anvendes af klubbens medlemmer. Ikke-medlemmer – betal 500 kr. 
Kontakt Allan Hoppe. 
 
6. Rengøring i klubhuset 
Det blev et punkt på generalforsamlingen at bestyrelsen skulle forhøre sig med den ansvarlige for drift af 
klubhuset om hvilke retningslinjer, der er at arbejde efter i forhold til rengøring, samt tage en dialog om 
eventuelle forbedringer. Det virker også relevant med en afklaring af hvad der mere konkret ligger i rollen 
som ansvarlig for daglig drift af klubhuset. Peter tager kontakt. 
 
7. Eventuelt 
Yderdøren: trænger til reparationer. Peter kontakter Jens for at få input. 
 
Næste møde:  7/8 kl. 18.30. 
 
Mødet afsluttet kl. 21.00   
Referent: Marianne 


