
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 7. november 2019 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 Hans Henrik Jacobsen, sekretær 
 Carsten Glem, 1. suppleant 
Afbud: Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
 
Helsingørjollen ”Arabella”: Bestyrelsen godkendte at jollen, som er designet af Åge Utzon i 1945 og tilhører 
Bådelaug af 1993 (en gruppe medlemmer af GSK), fortsat må vinteropbevares uden beregning bag det nybyggede 
jollehus. Der er mange, i især seniorafdelingen, som har stor glæde ved at vedligeholde og sejle denne 
”bevaringsværdige” gamle jolle. 
 
Flaskecontainer: Vi har fået afslag fra Gilleleje Havn om at få flaskecontainer opstillet ved klubben. Det undersøges 
om juniorafdelingen vil stå for aflevering af tomme flasker mod at få evt. pant til afdelingen. Action: Torben 
 
Vild med Vand (08.08.2020): Der er udsendt mail til havnenes øvrige deltagere om deltagelse i 2020 – der er pt. 
kun kommet 1 tilkendegivelse om deltagelse. Opfølgning senest i marts, når der også skal tages stilling om 
materialer fra Dansk Sejlunion. Action: Gitte og Hans Henrik 
 
Velkomstbrev til nye medlemmer: Er lagt på hjemmesiden 
 
Skilt om parkeringsforbud ved rampen: Er opsat. 
 
Kontaktpersoner: Nyrevideret liste med kontaktpersoner for ansvarsområder, udvalg og aktiviteter samt deres 
kontaktperson i bestyrelsen er færdiggjort. Lægges på hjemmesiden og sættes på opslagstavlen snarest. Action: 
Hans Henrik 
 
Gilleleje Cup 2020 (06.06.2020):  Viggo Lemche søger fortsat interesserede deltagere til dette udvalg. 
 
VHF samt våbentilladelse: Bestyrelsen har godkendt at Viggo Lemche indkøber ny stationær VHF til 
dommerbåden samt undersøger vedr. våbentilladelse til klubbens startpistol. Action: Gitte 
 
Medlemskort til GSK med engelsk tekst og til selvprint: Er under udarbejdelse af Bent Holm Nielsen. 
 
Tilmelding til arrangementer via klubmodul: Det skal besluttes, hvem der skal uddannes i at anvende klubmodulet 
til at oprette arrangementer. Alle bestyrelsesmedlemmer har rettigheder hertil. Action: Steen-Birger 
 
Nye borde/bænke til terrassen, samt trillebøre: Torben undersøger muligheden for sponsorer til disse og 
involverer Jens M. Larsen i anskaffelsen. Action: Torben 
 
Klubaftener: Bestyrelsen arbejder videre med 2 – 3 arrangementer i de første 3 – 4 måneder af 2020. Action: Hans 
Henrik, Steen-Birger, Carsten. 
 
Dialogmøde med Gilleleje Havnelaug den 16.10.2019: Gitte og Steen-Birger har været med til et meget 
interessant møde hvor foreninger og erhvervsdrivende på havnen fortalte om deres virke og evt. ønsker til havnen. 
Der var ca. 30 deltagere mod normalt kun omkring 5. Havnen gav udtryk for et rigtig godt samarbejde med en 
veldreven sejlklub.  
Havnen og fiskerne er meget bekymrede over fremtiden og politikkernes manglende vilje til at se 
problematikkerne (bl.a. fiskekvoterne).  



Gitte og Torben vil indgå i dialog med havnen mhp. samarbejde primo 2020. 
 
Endelig aktivitetesplan 2020: Mange aktiviteter er allerede lagt i klubbens kalender. Den opdateres løbende. 
Carsten fortsætter med udarbejdelsen af et ”Årshjul” som er til gavn for bestyrelsen. 
 
H-båds stævne: GSK har, på opfordring fra ”Danske H-bådssejlere”, sagt ja til, igen i 2020, at afholde et H-båds 
Liga stævne. Dette bliver i dagene 29. og 30. august 2020. Der nedsættes et udvalg som samarbejder med H-båds 
klubben. Action: Gitte 
 
Klubbens økonomi: Steen-Birger gennemgik klubbens økonomi per ultimo oktober og det kunne konstateres at 
klubbens økonomi fortsat ser sund ud. Der er i 2019 budgettet afsat penge til renovation af broen ved kranen. 
Dette er ikke blevet udført hvorfor beløbet igen vil indgå i budgettet for 2020. Action: Steen-Birger 
 
Store Oprydningsdag: Søndag den 24.11.2019 er der indkaldt til ”Store Oprydningsdag i GSK. Selve oprydningen 
starter kl. 10.00, men for interesserede vil der være mulighed for morgenmad kl. 09.00. Der er udnævnt formænd 
for de forskellige oprydningsområder og medlemmer kan frit melde sig til hvilken gruppe de ønsker at indgå i på 
dagen. Personlige effekter bedes fjernet inden den 24.11.2019 da de derefter kan forventes bortskaffet!  
Oprydningsdagen vil blive nævnt ved førstkommende seniormøde den 14.11.2019 (Action: Steen-Birger), ligesom 
der er opsat opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside. 
 
”Workshop”: Den, i et tidligere referat, annoncerede workshop for bestyrelsen samt klubbens udvalg, vil løbe af 
stablen søndag den 02.02.2020. De involverede bedes sætte X i kalenderen! Der udsendes invitation i november. 
Action: Gitte 
 
Præmieskab/Plaquetter: Det blev besluttet at GSK, i lighed med de fleste både danske og udenlandske sejlklubber 
skal have et præmieskab – i første omgang vil vi fra 2019 hylde onsdagsmatch vinderne, klubmestrene, 
juniorsejlerne samt de pokaler som GSK måtte have sejlet hjem i 2019. Herudover blev det besluttet at lave en 
plade (i lighed med den vi har for klubbens æresmedlemmer) med navnet på vinderne af Gilleleje Cup gennem de 
sidste ca. 10 år. Action: Hans Henrik 
 
Bordfodboldbord til juniorafdelingen: Casper Busch Wiingaard, H-båden ”Snehvide”, har doneret et bordfoldbord 
til juniorafdelingen – bestyrelsen takker mange gange for denne gestus. 
 
Bestyrelsesmøder: Vil fremover blive afholdt kl. 17.00 – 19.00 den første torsdag hver måned. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i GSK torsdag den 5. december 2019 kl. 17.00 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 9. november 2019 
 


