
 
Referat fra bestyrelsesmøder d. 4. september 2017, Gilleleje Sejlklub 

 
 
Tilstede: Peter Christensen, Tove Granild, Steve Jørgensen, Marianne H. Nielsen.  
Suppleanter: ingen 
Udvalgsformænd: ingen 
 
 
Dagsorden: 
1. Udvalgsformænds punkter 
2. Indberetning af medlemmer til DS 
3. Invitation til arrangementer 
4. Jolleplads og priser 
5. Eventuelt 
 
1. Udvalgsformænds punkter 
Jolleplads oprydning / Tove / Bente 
Der trænger til oprydning på jollepladsen, specielt pladsen for privatejede joller. Vi har modtaget et 
dokument fra Uffe, der illustrerer behovet for oprydning. I første omgang bliver juniorafdelingen bedt om 
at tage stilling til interesse for bådene. Derefter sendes en mail til alle medlemmer med tilbud om at 
overtage – efter interesse og først til mølle princip. Resterende joller vil blive kørt på losseplads. Hvis nogen 
viser interesse, vil vi undersøge om der findes sejl på loftet til den pågældende jolle. Tidsfrist for 
tilkendegivelse af interesse vil være kort – en uge efter udsendelse af mailen. Derefter – og i øvrigt – skal 
interesse henvendes til: Bente, tlf. 4015 3984, mail feg@pc.dk 
 
2. Indberetning af medlemmer til Dansk Sejlunion (DS) 
Vi konstaterer et behov for at få opdateret vores praksis for denne aktivitet, så alle medlemmer har adgang 
til DS services med deres medlemsnummer samt får tilsendt bladet ”Sejler”. Marianne undersøger DS 
retningslinjer hos DS og vi kigger på en procedure til næste møde. 
 
3. Invitation til arrangementer 
Der er muligvis opstået et tomrum omkring hvem i klubben der nu er i stand til at udføre den opgave, at 
sende invitationer med tilmelding ud til alle medlemmer via Klubmodul. Oprindeligt er det tanken at alle 
udvalgsformænd/kvinder selv kan gøre dette, som en del af deres udvalgsarbejde. I forbindelse med 
vinterens fokus på det frivillige arbejde og udvalgene må vi også kigge nærmere på denne opgave. 
 
4. Jolleplads og priser 
I sammenhæng med oprydning på jollepladsen, der giver ny plads, beslutter vi at nedsætte prisen til 1000,- 
kr. pr. år. Det specificeres, at en jolleplads beregnes som max. 6 x 2 meter. For at understøtte, at 
juniorsejlerne anskaffer deres egne joller, vil vi tilbyde ledige pladser til juniorsejlerne uden beregning, 
foreløbig i 2018 og ellers indtil videre. Tilbuddet revurderes hvis der opstår mangel på jollepladser. 
 
5. Eventuelt 
Ingen punkter. 
 
 
 
Næste møde:  2/10 kl. 18.30. 
 

Mødet afsluttet kl. 21.00   
Referent: Marianne 


