
Referat fra bestyrelsesmøder d. 5. februar 2018, Gilleleje Sejlklub 
 

Tilstede: Peter Christensen, Tove Granild, Steve Jørgensen, Marianne H. Nielsen.  
Udvalgsrepræsentanter: Steen Billenstein 
Suppleanter: Frank Vogensen 
 
Dagsorden: 
1. Udvalgsrepræsentanters punkter 
2. Generalforsamling 2018 
3. Ligasejlads 2018 
4. Møde om frivilligt arbejde, nye udvalg på vej 
 
1. Udvalgsrepræsentanters punkter 
Steen beder om at få adgang til medlemskartoteket, som er relevant i forhold til overblik over 
medlemskaber i forbindelse med sejlerskole, mandagssejlere og krankørsel. Denne adgang blev etableret. 
Steen foreslår, at der på hjemmesiden under menupunktet Aktiviteter tilføjes et menupunkt med en 
kalender. Dette tages videre til Henrik, ansvarlig for opsætning af hjemmesiden. 
Tove opretter nu tilmeldingsmuligheder til sejlerskolen og jollepladser, og det bliver afklaret efter samtale 
med Lasse, om der skal oprettes separat tilmelding til kapsejladsskolen (Efter samtalen - ja, der skal 
oprettes separat tilmelding.) Juniormedlemmer tilbydes gratis jolleplads til egen sejljolle, dette aftales 
individuelt mellem forældre, Tove og Bente. 
 
Anden deltagelse:  Arne Henriksen deltog igen og er allerede godt i gang med at blive sat ind i kassererens 
arbejdsopgaver. Arne er en mulig kandidat som nyt bestyrelsesmedlem med rollen som kasserer. 
 
2.  Generalforsamling d. 21. marts 2018 
Vi er nu i fuld gang med at forberede årets generalforsamling og udarbejde de tilhørende dokumenter. 
Desuden søger vi afklaring om diverse genopstillinger og mulige valg. 
Tove ønsker ikke genvalg til bestyrelsen, men fortsætter gerne med sine aktiviteter omkring varetagelse af 
medlemskaber og – database. 
Steve ønsker ikke at fortsætte som kasserer, men vil gerne stille op til valg som ny næstformand. 
Desuden skal vi have afklaring af ønsker om valg/genvalg til revisorer og suppleanter. 
På næste møde i starten af marts skal alle dokumenter være klar. 
 
3. Ligasejlads 2018 
Møde med tidligere sejlere blev afholdt d. 15/1. Det står herefter klart, at der ikke findes interesse, kræfter 
og ressourcer i vores klub til at deltage i sejlspotsligasejladsen i 2018. Vi har sendt besked til DS om, at vi 
trækker klubben ud af Ligasejlads. Dog er der et nyt, spændende tiltag på vej omkring ligabådene, som går 
ud på at afholde nogle juniorcamps (15 – 23 år) i løbet af denne sæson. Bestyrelsen vil bakke op om så 
mange juniorers deltagelse, som der er interesse for. Mere herom senere og i budgetforslaget på 
generalforsamlingen. 
 
4. Møde om frivilligt arbejde  
Mødet blev afholdt d. 31/1. 
Der var flere deltagere med interesse for det nye udvalg for Arrangementer. Vi samler herefter op på 
gruppens interesser, men leder fortsat efter en tovholder for gruppen. 
Nyt udvalg: Lone Hougaard og Kim Thonsgaard mødte op med forslag til et nyt udvalg for tursejlads og 
samtidig en mere formaliseret gastebørs til både tursejladser og onsdagskapsejladser. Vi arbejder nu videre 
med en formidling af udvalgets aktiviteter og gastebørslisten via hjemmesiden og e-mails.  
1000 tak til alle, nye som tidligere, der viser interesse for det frivillige arbejde i klubben. 
 
Næste møde: 5. marts 2018 kl. 18.30 
Mødet afsluttet kl. 21.30 
Referent: Marianne 


