Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018, Gilleleje Sejlklub
Tilstede: Peter Christensen, Steve Jørgensen, Arne Henriksen, Marianne Nielsen.
Udvalgsrepræsentanter: Annette Fentz
Suppleanter: Frank Vogensen

Dagsorden:
1. Udvalgsrepræsentanters punkter
2. Gilleleje Cup
3. Forsikringer
4. Nyt grejskur
5. Eventuelt

1. Udvalgsrepræsentanters punkter
Annette:
H-bådsstævne
H-bådssejlerne og andre har vist interesse for at GSK afholder et udtagelsesstævne for klassen i næste
sæson, og de har henvendt sig til Annette for at høre, om hun vil påtage sig rollen som stævneleder. Det
har Annette sagt ja til, efter også at have konsulteret med Havnen om hvordan de vil forholde sig til det. De
er også positive over for ideen, men gør opmærksom på, at isætning af både, samt optagning, skal ligge
inden for fastlagte tidspunkter, der ikke kan afviges fra.
Der skal etableres et udvalg for aktiviteten, der skal stå for forplejningsmuligheder, kontor, m.v.
Det forventes, at aktiviteten vil være omkostningsfri for klubben.
Bestyrelsen er positivt indstillet og Annette tager nu sagen videre til H-bådsklubben.
PR og lokalpresse
Da Annette som Vild-med-vand koordinator har en del kontakt med lokale medier og presse, sker det at
disse henvender sig til hende også i andre sammenhænge i forhold til klubbens aktiviteter. Posten som
ansvarlig føjes til listen / oversigten over aktivitets- og udvalgsansvarlige.
2. Gilleleje Cup
Ny tovholder
Som nævnt i forrige referat trækker Signe sig fra posten som tovholder for Gilleje Cup. Steve har i
mellemtiden kontaktet de øvrige aktive i udvalget for at finde en afløser. De står parat som udvalgsgruppe
med alle deres gode erfaringer, men ingen af dem ønsker rollen som tovholder. Vi laver et indlæg til
hjemmesiden og sender en mail til alle medlemmer for at opfordre en ny tovholder (projektleder) til at
overtage posten / Marianne.
Desuden vil Steve præsentere muligheden i forbindelse med en onsdagssejlads.
Regnskab
Regnskabet blev gennemgået. Der er i år et overskud på 6.900,- kr.
3. Forsikringer
Steve arbejder videre med en total oversigt og matrix. Det er nødvendigt med en fuldstændig oversigt over
alle klubbens både, følgebåde og joller – hvilke der bruges, og hvilke der ligger stille. Den laves sammen
med Jørgen Nissen, Steve / Jørgen.
RIB-forsikringer, der er kommet nye krav. Vi undersøger sagen nærmere / Steve.
4. Nyt grejskur
Der er indhentet et alternativt tilbud på bygning af skuret, som reducerer etableringsbudgettet ganske
betragteligt. Der har hen over sommeren været arbejdet med ar forberede ansøgningstekster, diverse
dokumenter og udpege relevante fonde til ansøgninger. Med det endelige budget på plads kan ansøgninger
nu sættes i søen / Marianne.

5. Eventuelt
Driftstilskud 2019: kommunen skal modtage et budget for 2019 senest d. 1/10 til brug for tildeling af
driftstilskud til næste år. Arne / Frank.
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: 1. oktober 2018 kl. 18.30
Mødet afsluttet kl. 20.30

Referent: Marianne

