Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. december 2018, Gilleleje Sejlklub
Tilstede: Peter Christensen, Arne Henriksen, Steve Jørgensen, Marianne Nielsen.
Suppleanter: Frank Vogensen
Udvalgsrepræsentanter: Torben Grønbech
Dagsorden:
1. Udvalgsrepræsentanters punkter
2. Gilleleje Cup 2019
3. H-bådsligastævne
4. Dommerbåden
5. Regnskab og budget
6. Eventuelt
1. Udvalgsrepræsentanters punkter
Torben / junior og nyt grejskur
Vi foretog en opsummering på status for fondsansøgninger, hvor vi kan forvente de 3 sidste afgørelser i
løbet af december – januar måned. Derefter kan der laves yderligere ansøgninger, hvis det skønnes
nødvendigt. Første skridt for at komme i gang er nu at samle relevante personer fra klubben, der eventuelt
kan byde ind med faglige kompetencer og frivilligt arbejde, i forhold til arbejdet med byggeriet. Torben har
tilbudt at være tovholder på dette og arrangere et møde.
2. Gilleleje Cup
Steve har haft kontakter til medlemmerne af udvalget, og disse - samt en del andre, vil gerne være med til
at stå for sejladsen og aktiviteterne i land. Forslag til dato er herefter d. 15. juni 2019. Det lyder virkelig
positivt med den gode opbakning og Steve vil indkalde til et planlægningsmøde lige efter nytår.
3. H-bådsstævne
Der har været afholdt møde med H-bådsklubben og lavet aftale om at GSK er værter for et Hbådsligastævne i dagene 9-10-11 maj 2019, med Annette Fentz som stævneleder. Havnen har været
kontaktet og bakker op om aktiviteten og de nødvendige faciliteter, og bemanding til stævnets poster er
allerede godt i gang.
4. Dommerbåden
Allan Jørgensen er ny bådsmand på dommerbåden, Lilly II. Der er kommet input til næste års budget med
nødvendige forbedringer til båden, mange tak for det.
5. Regnskab og budget
Arne havde før mødet sendt os en aktuel regnskabsstatus, som vi gennemgik og kiggede nærmere på. Alle
udvalgsformænd er allerede blevet bedt om at komme med deres input til næste års budget. Vi har
modtaget forslag angående kapsejladsskolen/H-båden fra Lasse, seniorudvalget fra Jens og
kapsejlads/dommerbåden fra Allan og Birger. Alle forslag bliver nu indarbejdet i budgetforslaget for 2019.
6. Eventuelt
Telt: der er indkøbt et telt til klubben, der kan anvendes til stævner og andre større arrangementer. Teltet
kan opbygges i moduler til en max. størrelse på 8 x 12 meter.
Næste møde: 7. januar 2019 kl. 18.30
Mødet afsluttet kl. 21.45
Referent: Marianne

