
Referat fra bestyrelsesmøder d. 8. januar 2018, Gilleleje Sejlklub 

 
Tilstede: Peter Christensen, Tove Granild, Steve Jørgensen, Marianne H. Nielsen.  

Udvalgsrepræsentanter: ingen 

Suppleanter: ingen 

 

Dagsorden: 

1. Udvalgsrepræsentanters punkter 

2. Medlemsinformation og praktisk information 

3. Ligasejlads 2018 

4. Nyt skur til junior- og jollegrej 

5. Fest for frivilligt arbejde 2017 

6 Diverse 

 

 

1. Udvalgsrepræsentanters punkter 

Der var ingen fremmødte udvalgsformænd eller repræsentanter. De var ellers blevet opfordret til at møde 

op med overvejelser og forslag til budget for 2018. 

 

Anden deltagelse: Arne Henriksen har imødekommet et ønske fremsat hos seniorerne, om muligheden for 

at deltage i arbejdet med regnskabs- og kassererarbejdet i klubben. Bestyrelsen har det sidste halve år 

kigget på, om vi kan få denne meget krævende opgave fordelt på flere (frivillige) personer. Så en kæmpe 

tak til Arne for at ville kigge på opgaven. Steve arrangerer, at Arne bliver involveret. 

 

2.  Medlemsinformation og praktisk information 

Der er opstået 3 punkter på dette område. 

a) Klubben har fået ny adresse/vejnavn: Beddingskajen 4. Dette er foreløbig ændret på hjemmesidens 

forside, og vil efter behov blive ændret andre steder. 

b) Vi er orienteret om nye bestemmelser i forbindelse med opbevaring og brug af persondata. Da vi ikke 

opbevarer oplysninger om cpr-numre, er dette ikke så kritisk. Men selvfølgelig arbejder vi videre og 

forholder til os til kravene, der træder i kraft senere på året. 

c) Som vanligt er det aktuelt for medlemmerne at være opmærksomme på, om de i forbindelse med den 

kommende kontingentbetaling skal opdatere deres betalingskortoplysninger hos Klubmodul. 

Tove sender en mail ud med besked. 

 

3. Ligasejlads 2018 

Vi er meget opsat på, at ligasejlads kan fortsætte dette år. Men i bestyrelsen er det en fortsat opgave at 

vurdere og afbalancere den økonomiske indsats sammenholdt med værdien af deltagelsen for klubbens 

medlemmer. Sidste år blev præget af først og fremmest en fremragende indsats fra sejlernes side, hvor 

også flere nye – og specielt nogle af de unge sejlere, blev involveret.  Men året var samtidig præget af 

manglen på en tovholder/udvalgsformand for projektet. Vi har i bestyrelsen gjort os mange overvejelser 

om fremtiden for ligasejladsen i GSK. Bestyrelsen/ Steve har nu kontaktet, så vidt muligt, de tidligere sejlere 

i dette regi, og indkaldt til et møde om situationen d. 15/1. Her deltager også Peter (formand). Herefter 

forventer vi at have det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om deltagelse og budget i år. 

 

4. Nyt skur til junior- og jollegrej 

Deltagere fra juniorudvalget har sammen med Jens M. Larsen i løbet af efteråret kigget på nye muligheder 

for at få opført et skur på arealerne op mod stejlepladsen, til opbevaring af juniorsejlernes udstyr og grej. 

Der er voldsom trængsel og alarm i det nuværende jollerum. Jens (arkitekt) har lavet tegninger til forslag. 

Havnen har været kontaktet, og de stiller sig positive. Anmodning vil nu blive sendt til kommunen. 

 

5. Fest for frivilligt arbejde 2017 

Datoen er fastlagt til 26/1 og invitation sendes ud nu.  Bestyrelsen glæder sig meget til at arrangere denne 

aften. 

  



6. Diverse 

Dato for årets generalforsamling: onsdag 21/3 kl. 19.00. Vi sætter arbejde i gang med frister for indkaldelse 

m.m. 

 

Næste møde: 5. februar 2018 kl. 18.30 

 

 

Mødet afsluttet kl. 21.30 

Referent: Marianne 


