Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. juli 2018, Gilleleje Sejlklub
Tilstede: Peter Christensen, Steve Jørgensen, Arne Henriksen, Marianne Nielsen.
Udvalgsrepræsentanter: Annette Fentz, Jens Larsen, Signe Larsen
Suppleanter: Frank Vogensen

Dagsorden:
1. Udvalgsrepræsentanters punkter
2. Opdateringer med nyt vejnavn
3. Forsikringer
4. Salg af gammelt udstyr

1. Udvalgsrepræsentanters punkter
Signe / Gilleleje Cup
Årets sejlads og fest er afholdt med stor succes, og mange siger tak for arrangementet. Overskud er ca.
7.000 kr., regnskab er opgjort og afleveret. Der har været mange frivillige medhjælpere involveret – både
medlemmer og ikke-medlemmer, og Signe foreslår at der i stedet for den generelle invitation til årets
frivilligefest sendes invitation til navngivne personer, udpeget af formændene fra de forskellige udvalg.
Signe trækker sig nu som formand for udvalget, og en ny skal så findes. Der er lavet en drejebog for hele
forløbet omkring Gilleleje Cup, så der er god dokumentation og detaljeret vejledning til rådighed for
kommende års arrangører. Dato for næste års arrangement er ikke fastlagt endnu. Vi siger et stort tak til
Signe for indsatsen med arrangementet.
Annette / Vild-med-Vand
Dato for Havnens Dag 2019 rykker til d. 25. maj, og det giver nye muligheder for at lave aktiviteter på
dagen, da den så ikke falder sammen med Gilleleje Cup. Vi har modtaget invitation til at deltage ved
Kulturaften d. 16/9 med temaet ”Der går sport i den”. Men vi vurderer, at klubben ligger for isoleret i
forhold til kulturaftenen i midtbyen, og at vi ikke kan forvente besøgende i den forbindelse. Så vi takker nej
til deltagelse.
Jens / bro - grejskur - flagmast
Der afholdes møde i morgen med leverandør til arbejdet med broen med mastekranen.
Grejskur: der arbejdes med at indhente tilbud før et budget kan laves færdigt. Jens har allerede en del af
tilbuddene, og Peter indhenter et alternativt tilbud på tømrerarbejdet. Om muligt afholdes der et
budgetmøde her i juli måned.
Flagmasten er ved at være repareret, og så skal den lige have en gang lak. Jens satser på, at den er rejst
igen, når vi når frem til molebøffen.
2. Opdateringer med nyt vejnavn
Frank påpeger, at vi modtager fakturaer fra leverandører med det gamle vejnavn. Information til
leverandørerne om nyt vejnavn vil ske løbende.
3. Forsikringer
Steve arbejder videre med en total oversigt og matrix. Det er nødvendigt med en fuldstændig oversigt over
alle klubben både, følgebåde og joller. Den laves sammen med Jørgen Nissen efter sommerferien. Steve /
Jørgen.
4. Salg af gammelt udstyr
De gamle følgebåde hos juniorafdelingen, og deres udstyr, skal sælges. Der skal laves en liste over de
enkelte genstande. Marianne kontakter Troels og får den udarbejdet.

Næste møde: 3. september 2018.
Bestyrelsen holder ferie i august og ønsker alle en herlig sejlersommer, både til lands og til vands – og for
nogle måske også i luften.

Mødet afsluttet kl. 20.30

Referent: Marianne

