Referat fra bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 5. september 2019
Deltagere:

Afbud:

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

Mødet blev indledt med en god times indføring i GSK’s hjemmeside ved Henrik Bo Christoffersen herunder en
interessant statistik på hvilke opslag som er mest populære. Der blev talt om evt. at oprette et
redaktionsudvalg samt at indføre nogle faste indlæg.
WIFI virker igen – ved problemer kan en med nøglekort til kontoret re-starte.
Det blev besluttet at sortimentet i køleskabet i køkkenet skal fortsætte som tidligere og at andre
bestyrelsesmedlemmer og medlemmer med nøgle til lagerrummet godt må fylde op hvis der konstateres
mangler.
Jørgen kontakter havnen for at høre om deres flaskecontainere må benyttes til vores brugte vinflasker.
Det blev besluttet at udvalgsformænds kontaktperson i bestyrelsen er som følger:
Arrangementer v. Birgith Tørsleff
Seniorudvalg v. Jens M. Larsen
Sejlerskole v. Steen Billenstei n
Juniorsejlads v. Axel Lorentz
Kapsejladsudvalg v. Birger Scheufens
Gilleleje Cup pt. v. Hans Henrik J. (ny tovholder søges)
Vild med Vand pt. v. Gitte B. P. (ny tovholder søges)
Mandagssejlerne v. Steen Billenstein
Klubtøj/Jolleplads v. Bente Billenstein
Mastekran v. Allan Hoppe
Fredagsbar v. Søren Rasmussen og Torben Gress
Nøglebrikker og udlejning v. Jens M. Larsen
Værksted/Jollerum og Optimistrum

Jørgen Vidstrup
Hans Henrik Jacobsen
Torben Grønbech
Torben Grønbech
Gitte Busch Pedersen
Hans Henrik Jacobsen
Gitte Busch Pedersen
Torben Grønbech
Carsten Glem
Torben Grønbech
Steen-Birger Aagaard
Hans Henrik Jacobsen
Jørgen Vidstrup

Det blev besluttet at holde ”Store Oprydningsdag i GSK” søndag den 24/11 2019 kl. 10.00 – Der bydes på kaffe
og morgenbrød til de fremmødte fra kl. 9.00. Alle som har interesse og mulighed for at deltage bør komme,
ligesom personer som har private effekter liggende i klubben bedes fjerne dem inden denne dato, da der ellers
er risiko for at de vil blive smidt ud. Gitte laver opslag på hjemmesiden vedr. denne oprydning.
Carsten kontakter ejer af gammel vogn til katamaran mhp. fjernelse/bortkørsel.
Da et medlem er kommet til skade under udførelse af frivilligt arbejde, undersøges pt. om skadeserstatning
via klubbens forsikringer kan komme på tale. Torben har talt med DS forsikringskonsulent.
Samme konsulent kommer til næste bestyrelsesmøde og gennemgår GSK’s forsikringer med bestyrelsen.
Torben og Gitte har haft møder med tidligere bestyrelsesmedlemmer/udvalgsformænd som har trukket sig,
for at gennemgå evt. overførsel af viden, aftaler etc. !
Info derfra er bl.a. at der ikke er booket standplads ved Kulturnatten 2019.
GSK har søgt og fået bevilliget for kr. 20.000 redningsveste fra TRYG fonden – er endnu ikke modtaget !

Marianne Nielsen følger sponsorater til Juniorhuset til dørs.
Der har været forespørgsler på at leje klubhuset i sejlsæsonen. Bestyrelsen besluttede ikke at fravige
nuværende vedtægter.
Det blev debatteret om man i fremtiden skal følge Dansk Sejlunion og de fleste deltagende klubbers dato for
afholdelse af Vild med Vand i maj/juni, eller om man skal fortsætte med afholdelse primo august. Det sidste
blev vedtaget og der stiles efter næste år at afholde arrangementet lørdag den 8. august 2020. De andre
medvirkende klubber/virksomheder på havnen skal dog inddrages inden endelig beslutning.
Gilleleje Cup vil, til næste år, blive afholdt lørdag den 6. juni 2020.
Der blev drøftet fremtidigt brug af telt indkøbt til H-båds stævnet 2019 samt bordtennisbord doneret til
juniorerne af fredagsbaren. Mht. til teltet blev det besluttet at vurdere efter 2020 om det anvendes nok til at
have liggende. For bordtennisbordets vedkommende vil vi prøve at inddrage dette i fremtidige aktiviteter.
Steen Billenstein har udfærdiget brev som er tiltænkt sendt til nye medlemmer med oplysninger om klubben.
Ideen er rigtig god og bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Da området omkring slæbestedet denne sommer flere gange har været blokeret af bl.a. parkerede biler med
trailer og at Falck i mindst et tilfælde ikke har kunnet komme til rampen med deres redningsbåd, opsættes der
nu endnu et stort skilt (betalt af kommunen) om at det er en redningsvej som ikke må blokeres.
Jørgen V. og Birgith Tørsleff er allerede langt med forberedelserne til afriggerfesten lørdag den 26.10.2019.
Torben har lavet et flot udkast til klubbens fremtidige mission og vision – oplægget blev diskuteret og der
arbejdes videre på sagen så det kan fremlægges i løbet af vinteren.
Gilleleje Cups akkumulerede overskud gennem årerne på pt. godt kr. 80.000 blev diskuteret. Pengene er
øremærket til en moderne bådtype (evt. J 70). Det blev besluttet at undersøge hvilke moderne bådtyper andre
danske sejlklubber har anskaffet, udveksle viden med disse, indhente ca. priser etc. I denne forbindelse kan
der også ansøges diverse fonde og firmaer om tilskud/sponsorater til evt. indkøb af en eller 2 af disse bådtyper.
Tanken er, med tiden, at råde over 2 moderne både, som kan bruges til både de ældre juniorer, ung seniorer
som er færdige i jolleafdelingen samt af klubbens øvrige kapsejlads interesserede medlemmer.
Steen-Birger har, på vegne af GSK, den 24/8 deltaget i reception og overrakt gave i forbindelse med Arresø
Sejlklub’s 50 års fødselsdag som GSK var inviteret til.
Næste bestyrelsesmøde afholdes i GSK torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19.00

Referent: Hans Henrik Jacobsen
Gilleleje den 11. september 2019
Formanden har i dag 11.09.2019 meddelt at Axel Lorentz tirsdag aften den 10/9, efter juniorsejladsen, ikke
kan overkomme juniorlederrollen pga. sin skole. Juniorafdelingen har i den forbindelse omorganiseret
afdelingen således at Jørgen Nissen kører sæsonen ud som leder og Axel fortsætter som hjælper.

