
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. marts 2017, Gilleleje Sejlklub 

 
 
Tilstede: Michael Fougt, Frank Vogensen, Marianne H. Nielsen.  
Suppleanter: ingen 
Udvalgsformænd: Signe Larsen, Jens M. Larsen 
Desuden: Peter Christensen, Ole Thye 
 
Dagsorden: 
1. Udvalgsformænds punkter 
2. Regnskab 2016 og budget for 2017 
3. Oplæg til supplerende budget for H-båden 
4. Diverse 
 
1. Udvalgsformænds punkter 
Gilleleje Cup / Signe 
Signe har overtaget rollen som udvalgsansvarlig for Gilleleje Cup – 1000 tak for det. 
Holdet omkring dagen og sejladsen er allerede godt i gang og klubhuset er booket fra 8/6 til efterfølgende 
søndag for at give plads til forberedelser og afvikling. SuperBrugsen Gilleleje har giver tilsagn om at være 
hovedsponsor som vanligt. 
 
Ligasejlads / Signe 
Der er en besætning der for tiden ligger og sejler træning hver lørdag i Hellerup. Et nyt krav til 1. division 
besætninger i år er, at besætningerne sejler med en BIB, en ”klubtrøje”, der synliggør et markant træk ved 
den deltagende sejlklub. Det vil sige, at vi skal have gang i de kreative aspekter af klubben for at komme 
med de bedste bud og de mest slagkraftige aspekter af vores ligasejlads. 
 
Slæbested – klubhus - nøglesystem/ Jens 
Den manglende betonrenovering i slæbestedet bliver udbedret i denne uge. 
Der har været problemer med strøm i stikkontakter i klubhuset. Det har vist sig at være forårsaget af 
problemer fra mastekranen.  
Indbrudssag: berørte vindue og skab skiftes nu og forsikringsselskabet får sagen.  
Ny kode til router, nøglesystem og internet: den gamle router blev defekt og er udskiftet. Den nye kode 
hænger på opslagstavlen i Skipperstuen. 
 
2. Regnskab 2016 og budget for 2017 
Regnskab for 2016 blev gennemgået sammen med Ole Thye og vi diskuterede diverse mulige spørgsmål på 
generalforsamlingen, med dertil hørende forklaringer. Budgetforslaget for 2017 blev ligeledes gennemgået. 
En stor tak til både Frank og Ole for deres indsats i disse opgaver.  
 
3. Oplæg til supplerende budget for H-båden 
Der er fremsat ønsker om et supplerende budget til tilretninger af H-båden, der skal gøre den mere 
sejlerskole- og turanvendelig. Dette er en udfordring på et tidspunkt, hvor budgettet for indeværende år 
allerede er fastlagt og sendt ud som oplæg til Generalforsamlingen. Desuden ønsker den nuværende 
bestyrelse at bevare H-båden som primært egnet til kapsejlads, og at den kun ad hoc udstyres til turbåd. 
 
4. Diverse 
Bestyrelsen holder et ekstra møde den 14/3 for at forberede publicering af dagsorden og indkomne forslag 
til generalforsamlingen forud for fristen d. 16/3 2017. 
 
 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.00   
Referent: Marianne 


