
                                              
Referat fra bestyrelsesmøder d. 12. marts 2018, Gilleleje Sejlklub 

 
Tilstede: Peter Christensen, Tove Granild, Steve Jørgensen, Marianne H. Nielsen.  
Udvalgsrepræsentanter: Signe Larsen 
Suppleanter: Frank Vogensen,  
Desuden: Michael Fougt, Steen-Birger Aagaard 
 
 
Dagsorden: 
1. Udvalgsrepræsentanters punkter 
2. Restancer 
3. Generalforsamling 2018 
4. Diverse 
 
1. Udvalgsrepræsentanters punkter 
Signe / Gilleleje Cup 
Planlægning af årets stævne er i fuld gang og forløber godt. Signe efterspørger respons på tidligere 
indsendt ønske om budget til udvalget, til indkøb af diverse udstyr, mødeforplejning, m.m. Vi meddeler 
Signe, at det ønskede udvalgsbudget er bevilget og sat ind i budgettet for 2018, på linje med budget til 
andre udvalg. 
Signe nævner, at det ikke helt klart fremgår af kalenderen på hjemmesiden, hvornår klubhus og diverse 
lokaler er optaget. Det kan derfor virke besværligt at finde egnede mødedatoer til udvalgsmøder. Kan dette 
gøres bedre? 
Møde arrangeret af Handelsstandsforeningen / Magelund i Kulturhavnen i april: Signe orienterer om dette 
møde, som vil dreje sig om og hvordan diverse foreninger i byen eventuelt kan bruge hinanden og 
hinandens udstyr / låne af hinanden, til alle de forskellige aktiviteter, der afholdes. Signe vil deltage. 
Signe har modtaget forespørgsel fra Helsingør Sejlklub, om vi vil reklamere for Sjælland Rundt. Signe lægger 
et indslag på Facebook. 
 
Anden deltagelse:   
Steen-Birger: er mødt op for at meddele, at han på generalforsamlingen stiller op til valg som næstformand 
og giver derefter en præsentation af sig selv. Bestyrelsen takker for det. 
Michael: er mødt op for at være med til at forberede generalforsamlingen. Diverse punkter afklares. 
 
2. Restancer 
Frank sender nu en rykker til medlemmer med manglende betaling for 2018, så vi kan få afklaret, om de 
fortsat ønsker medlemskab. Samtidig henvender Tove sig til Jens og beder ham om at lukke for deres 
nøglebrikker. 
 
3.  Generalforsamling d. 21. marts 2018 
Vi gennemgår regnskab for 2017 og budget for 2018. De sidste opgaver i forbindelse med forberedelserne 
til generalforsamlingen bliver aftalt.  
 
4. Diverse 
Nye printere: der blev bevilget anskaffelse af en ny printer til seniorudvalget og nøglebrikbestyrer Jens 
Larsen, samt en ny printer til klubhuset. 
 
 
Næste møde: afventer aftale med nye bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingen. 
Mødet afsluttet kl. 21.30 
 
Referent: Marianne 


