Referat fra bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub tirsdag den 6. august 2019

Deltagere:

Torben Grønbech, formand
Gitte Busch Pedersen, næstformand
Steen-Birger Aagaard, kasserer
Hans Henrik Jacobsen, sekretær
Carsten Glem, 1. suppleant
Jørgen Vidstrup, 2. suppleant

Efter endt sommerferie afholdt den nye bestyrelse sit første bestyrelsesmøde tirsdag den 6. august 2019.
Som noget nyt har bestyrelsen besluttet at de 2 suppleanter, modsat tidligere, kan deltage i det fulde
bestyrelsesmøde og på denne måde kan give deres besyv med på lige fod med bestyrelsen. De 2 suppleanter
har dog fortsat ikke stemmeret ved afstemninger i bestyrelsen.
Ole Thye, som var dirigent ved den Ekstraordinære Generalforsamling den 24. juni 2019, har netop godkendt
og underskrevet Generalforsamlings referat, udfærdiget af den nye bestyrelse. Dette lægges nu op på GSK’s
hjemmeside.
Bestyrelsen vil snarest afholde møde med Henrik Bo Christoffersen for at blive fortrolige med klubbens
hjemmeside og klubmodulet.
Hans Henrik kunne oplyse at ”Gilleleje Cup 2019” som blev afholdt den 15. juni 2019 igen havde været en
stor succes. 31 både deltog med samlet ca. 180 deltagere ombord. Heraf deltog 107 i den efterfølgende
gallamiddag i Gilleleje Bådebyggeri. Regnskabet for Gilleleje Cup 2019 er nu færdiggjort og det udviser et
overskud på godt Kr. 11.000 hvilket er meget tilfredsstillende. Bestyrelsen hører meget gerne fra medlemmer
som kunne tænke sig at overtage rollen som tovholder i 2020 samt fra øvrige medlemmer som kunne tænke
sig at indgå i næste års Gilleleje Cup 2020 udvalg. Hans Henrik står, med sin erfaring fra de sidste 3 år, meget
gerne til hjælp på sidelinjen. I 2020 har Gilleleje Cup 10 års jubilæum.
”Vild med Vand – Havnens Dag 2019” blev afholdt lørdag den 3. august 2019, i samarbejde med de øvrige
klubber på havnen samt 3 maritime virksomheder. Eventet forløb i et fantastisk sommervejr og der var hele
dagen travlt med at give ture/instruktion i klubbens Feva- Tera- Laser- og optimistjoller, i klubbens H-både
samt i de af Gribskov Grejbank udlånte Sit-On-Top kajakker og SUP boards. Her hører bestyrelsen også meget
gerne fra medlemmer som kunne tænke sig at overtage rollen som tovholder i 2020 samt fra øvrige
medlemmer som kunne tænke sig at indgå i næste års Vild med Vand 2020 udvalg.
Torben kunne oplyse at en tysker med sommerhus i Gilleleje havde købt følgebåden ”Buster” inkl. trailer og
en 40 hk ældre påhængsmotor (som tidligere tilhørte dykkerklubben) .
Bestyrelsen har modtaget et afslag på ansøgning om støtte fra Amalie Bense/Musik i Lejet.
Det er bestyrelsens intention at afholde et ”stormøde/workshop” med klubbens forskellige udvalg i løbet af
vinteren, her vil bestyrelsen præsenterer sine visioner for fremtiden i GSK og sammen med udvalgene
udfærdige et ”idekatalog” til fremtidige tiltag. Arbejdet vil efterfølgende blive lagt på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen er meget tilfreds med alle klubbens udvalg og har ikke planer om ændringer i deres
sammensætning. Alle udvalgsformænd er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen såfremt de har noget
på hjertet. Inden længe vil bestyrelsen udpege de enkelte udvalgs kontaktperson i bestyrelsen.
Kommende arrangementer som bestyrelsen er involveret i: Molebøf lørdag den 17/8, Standernedhaling og
Afriggerfest lørdag den 26/10, Jule Gløgg: dato kommer senere, Nytårskur søndag den 1/1-2020.
Det nye og meget flotte Junior/jollehus er næsten færdigt og vi skylder Jens M. Larsen og hans trofaste
hjælpere en stor tak. Ifølge Torben styrer Arne Henriksen og Marianne Nielsen fortsat økonomien i form af
udgifter og fondstilskud. Der blev talt om en officiel indvielse når byggeriet står helt færdigt !
Bestyrelsen vil tage kontakt til medlemmer der i løbet af de sidste måneder har ønsket at udtræde af
ansvarsområder således at overlevering sikres.

Det blev besluttet at bestyrelsesmøder i fremtiden afholdes første torsdag i hver måned kl. 19.00

Referent: Hans Henrik Jacobsen
Gilleleje den 7. august 2019

