
Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Sejlklub d. 21. marts 2018 
 
Der var 50 fremmødte deltagere, alle med stemmeret. Stemmer tilstede: 50. 
 
1. Valg af dirigent 
Micheal Fougt blev foreslået som dirigent og valgt. Michael takkede derefter for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og beslutningsdygtig. 

 
2.  Bestyrelsens beretning 
Peter Christensen gennemgik årets beretning, og den blev godkendt. Det blev især bemærket at vi fortsat har god 
kontinuitet i klubbens mange aktiviteter. Baseret på et stort behov for mere plads til jollegrej opbevaring er der 
sendt ansøgning til kommunen om opførelse af et nyt grejskur. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for 2017 
Steve Jørgensen fremlagde det revisorpåtegnede regnskab. Resultat af driften var DKK 74.230 i plus holdt op imod et 
budgetteret underskud på DKK 60.491 kr. Balancen udviste DKK 645.283 med en egenkapital på DKK 629.697.  
Forklaringen på det store overskud sammenlignet med budgettet skyldes primært, at budgetterede udgifter til 
ekstraordinære poster (forbedring af bro ved mastekranen samt nyt bomanlæg) ikke blev afholdt i 2017. Posterne 
går nu igen i budgettet for 2018. Diverse spørgsmål blev besvaret. Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
Forslag a) uændrede kontingenter. Forslaget blev vedtaget. 
Forslag b) indstilling af nyt æresmedlem, Frank Vogensen. Indstillingen begrundes med den store indsats Frank har 
ydet for klubben gennem mange år, bl.a. som kasserer i bestyrelsen, som bådsmand for skolebåden, som 
sejlerskoleinstruktør, som sikkerhedskoordinator, m.m. Forslaget blev vedtaget 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
 
6. Budget for 2018 
Med uændret kontingent lægges der op til et resultat i 2018 på minus DKK 161.790 i driften. Det skyldes først og 
fremmest budgetterede omkostninger til omlægning / forhøjelse af bro ved mastekranen samt nyt bomanlæg 
(poster overført fra budget/regnskab for 2017) samt en ny ekstraordinær post på DKK 100.000, der afsættes som 
selvfinansiering til nyt grejskur, hvis opførelsen bliver godkendt af kommunen.  
Der blev stillet spørgsmål og givet svar på spørgsmål angående: 

- Klubbens ejendom ”i vandet”, herunder broer, og husleje/arealleje 
- Tilskud fra kommunen 
- Egenkapitalens størrelse, hvad synes passende 
- Stigning i antallet af betalte kontingenter: er nu på 362, som dækker over 453 medlemmer 
- Akkumuleret overskud fra Gilleleje Cup: er nu på DKK 62.530 

 Budgettet blev vedtaget. 
 
7. Valg til bestyrelse 
a) Formand Peter Christensen - ikke på valg. 
b) Næstformand Tove Granild – på valg for 2 år, modtager ikke genvalg. 
To kandidater stillede op til posten: 
Steve Jørgensen, der fratræder sin post som kasserer i bestyrelsen, men gerne vil forsætte i bestyrelsen. 
Steen-Birger Aagaard, ny kandidat. 
Afstemning: Steen-Birger fik 18 stemmer, Steve fik 29 stemmer, og blev dermed valgt til ny næstformand. 
c) Kasserer Steve Jørgensen – på valg for to år, modtager ikke genvalg. 
Arne Henriksen var indmeldt af bestyrelsen til kassererposten. Arne blev valgt. 
d) Sekretær Marianne H. Nielsen - ikke på valg.  
  
8. Valg af en suppleant for to år 
Klaus Rigger Nielsen, på valg og ønsker ikke genvalg.  
Der opstillede to kandidater til posten: Tove Granild fik 19 stemmer og Steen-Birger Aagaard fik 20 stemmer. Steen-
Birger blev dermed valgt som suppleant.   
Frank Vogensen fortsætter som suppleant (valgt for to år og derfor ikke på valg). 



 
9. Valg af to revisorer for et år 
Tidsforbrug skønnes at være ca. 4-5 timer pr. år. Thor Ebbesen og Uffe Raahede ønsker ikke genvalg.  
To nye kandidater var Børge Westergaard og Allan Jørgensen. De blev begge valgt som nye revisorer. 
 
10. Valg af en revisorsuppleant for et år 
Børge Westergaard - modtager ikke genvalg. 
Ny kandidat Jens Larsen blev valgt. 
 
11. Eventuelt 
Spørgsmål angående ligasejlads: 
Efter afholdt møde med tidligere års deltagere på hold for GSK i ligasejladserne blev det konstateret, at der ikke 
blandt klubbens medlemmer er basis for at finde en tovholder / koordinator for aktiviteten og ej heller basis for at 
stille med hold til dette års sejladser. Bestyrelsen har på denne baggrund frameldt klubben til ligasejlads og der er 
ikke afsat budget til det.  
Ny mulighed for unge sejlere nævnes: sejlunionen etablerer i år nogle Youngsters Camps med udgangspunkt i J-70 
sejlads, men med en bred vifte af aktiviteter, læringsmuligheder og samvær som udgangspunkt for at deltage. Disse 
camps er for unge mellem 15 – 23 år, og er for så vidt åbne for alle unge, både med og uden sejlererfaring eller 
tilknytning til en sejlklub. Bestyrelsen og juniorudvalget sørger for at klubbens unge sejlere får information om disse 
nye muligheder for at dyrke tilknytning til sejlermiljøet, og bestyrelsen er positiv over for at der ydes tilskud til 
deltagelsen i disse camps. 
Signe Larsen: savner et overordnet mål for klubben, som alle arbejder samlet på at opnå. Klubben synes at fungere 
som en mængde separate satellitter. Er bekymret for om der er en næste generation, til at føre klubben videre. 
Steen Billenstein: der er fortsat fremgang med sejlerskoleundervisningen og nævner også de nye muligheder med 
både VHF-kursus, Y1 og Y3 kurser. Ønsker på sejlerskolens vegne at sige et stort tak for dette. 
Mette Eriksen: er der optakt til at klubben igen afholder stævner (H-båd, udtagelse / DM)?  
Birger, formand for kapsejladsudvalget: det bliver muligvis i 2019. Havnen stiller sig positive. Dommerbåden kan med 
noget renovering bruges til formålet. Men der mangler tilkendegivelser fra frivillige, der vil være hjælpere til et 
stævne. Er der nogen tilstede i forsamlingen? 
Signe Larsen: forberedelser til årets store kapsejlads Gilleleje Cup er godt i gang. Opfordrer klubbens både/ejere til at 
tilmelde sig. Mange frivillige hænder og hoveder er allerede i gang og de håber på stor og bred opbakning igen i år. 
Der er brug for alle – henvend jer gerne hurtigst muligt til Signe. 
Viggo Lemche - ankermand for dommerbåden på onsdagskapsejladserne: efterspørger et par nye hjælpere til 
arbejdet. 
Generelt, information om aktiviteter, der søges flere frivillige til, hvor, hvem og hvordan: bestyrelsen afholder hvert 
år i februar/marts måned et møde med fokus på frivilligt arbejde i den kommende sæson. Mødet er med invitation 
til alle om at deltage og byde ind med behov, forslag og interesse for deltagelse. Ellers opfordres alle til at kontakte 
udvalgsformændene, der findes information om disse på listen i klubhuset samt på hjemmesiden.  
Forslag fra Signe: lav gerne specifikke opslag og hæng dem på opslagstavlen i klubhuset. 
Torben Grønbech: ønsker at høre mere af historien om forholdet mellem klubben og Havnen, og om vores 
muligheder for at påvirke Havnen. Peger på problemer som utilfredsstillende forhold for gæstesejlere og huller i 
cementen på toppen af østmolen. Har nogen i klubben tidligere kigget på mulighederne for at løskøbe sig fra Havnen 
og selv stå for drift af lystbådedelen? Både Peter og Michael bidrager med information til forklaring af situationen og 
samarbejdet med Havnen.  
Forslag om opstilling af borde/bænke og grillmuligheder på arealet langs ”strandkanten” mellem klubhuset og 
østmolen: vil bestyrelsen tage dette forslag med til Havnen. Svar fra Peter – ja, det vil vi gerne. 
Ida Steffensen: synes ikke ordningen med rødt skilt / optaget, på bådpladsen, virker. Flere andre deltagere bidrager 
med forskellige erfaringer, både at det virker og at det ikke virker. Desuden foreslår Ida en anderledes opstilling af 
stole og borde i lokalet til næste generalforsamling, som vil gøre det lettere for alle at se og høre hinanden. 
 
Afslutning 
Dirigenten takkede bestyrelsen for det gode arbejde i 2017 og forsamlingen for go ro og orden. 
Klubben bød på kaffe / øl / vand. 
 
Dato: 1. april 2018 
 
___GODKENDT______                                                                                          ______GODKENDT_______ 
Michael Fougt, dirigent    Peter Christensen, formand 


