
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 6. februar 2020 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 Hans Henrik Jacobsen, sekretær  
 Carsten Glem, 1. suppleant 

Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
 
 
Gilleleje Cup 2020 (13.06.2020) 10 års jubilæumssejlads:  Et nyt Gilleleje Cup 2020 udvalg er blevet etableret. Det 
består af Gitte Busch Pedersen, Casper Busch Wiingaard, Hans Henrik Felby, Steen Madsen og Hans Henrik 
Jacobsen. Udvalget har haft sit første møde og meget af planlægningen er allerede langt fremme. Vores 
hovedsponsor SuperBrugsen Gilleleje og flere andre sponsorer har meldt sig til, igen i år, at støtte GSK. Henrik Bo 
Christoffersen har oprettet tilmelding på GSK’s hjemmeside og på Gilleleje Cup’s Facebook side og 6 både er 
allerede tilmeldt her 4 måneder før sejladsen. 
 
Tilmelding til arrangementer via klubmodul: Steen-Birger afholder snarest kursus i klubmodulet for bestyrelsen 
samt andre relevante medlemmer. En ”superbruger” til klubmodulet udnævnes snarest.    (Aktion: Steen-Birger) 
 
Aktivitetsplan 2020: Carsten har nu udarbejdet den endelige udgave af  ”Årshjulet”, hvor alle datoer for fremtidige 
arrangementer indlægges og herfra overføres til klubbens kalender. Årshjulet lægges snarest på klubbens 
hjemmeside.  (Aktion: Gitte) 
På opfordring fra mange medlemmer er molebøf arrangementet flyttet til en fredag aften så tursejlere har 
mulighed for at tage på week-end tur lørdag/søndag. Molebøf i 2020 bliver fredag den 21. august 2020. (Aktion: 
Birgith Tørsleff) 
 
Kapsejladspræmier/Præmieskab: Hans Henrik fremviste forslag til vandrepokaler for onsdagsmatch og 
klubmesterskab. Bestyrelsen besluttede inskriptioner og pokaler bliver indkøbt. Inden da kontaktes Hornbæk 
Bådklub mhp. fælles indkøb af pokaler for Nordkystmesterskabet. (Aktion: Hans Henrik) Som noget nyt indføres 
også et klubmesterskab for  GSK juniorer. Diverse muligheder for præmieskab til klubben undersøges. Evt. fra Ikea 
eller Den Blå Avis. (Aktion: Carsten) 
 
Jollehus: Indretning med hylder og kroge til juniorsejlere er foretaget af Ronni. (Videre aktion: Torben) 
Kapsejladsudstyr og diverse effekter lægges på deres respektive pladser snarest. (Aktion: Bent H.N. og Viggo L.) 
 
Redningsveste fra Tryg Fonden: Til brug for besøgende på havnen - Er lagt på loftet indtil de skal bruges til foråret. 
 
Klubbens økonomi: Steen-Birger kunne berette at regnskab 2019 var færdiggjort og revideret. Ligeledes er Budget 
2020 klar til den ordinære generalforsamling. 
Ved udsendelse af mail om træk på Dankort af klubkontingent 2020 er rigtig mange kommet retur med ukendt 
mailadresse eller ukorrekt/nyt Dankort nummer. Mailadresser og medlemsliste koordineres snarest. Medlemmer 
som ikke har betalt 14 dage efter forfaldsdato kontaktes. Hvis intet svar/manglende betaling, efter yderligere 14 
dage, slettes de som medlemmer. (Aktion: Steen-Birger og Tove Granild) 
 
Ordinær generalforsamling 2020 i GSK: Afholdes tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00. Indbydelse til 
generalforsamling er under udarbejdelse. (Aktion Hans Henrik og Gitte). Invitation lægges på nettet, Facebook og 
klubbens hjemmeside. (Aktion: Steen-Birger). Ole Thye har indvilliget i at være dirigent igen i år. 
 
Møde med havnen: Der vil i marts blive afholdt møde med havnen mhp. såvel det gode samarbejde som nogle 
konkrete temaer såsom renovering af vej, mere lys, kapsejladsstævner 2020, kran etc. (Aktion: Torben og Gitte) 



Workshop den 02.02.2020: Bestyrelsen er meget taknemmelig for både fremmødet samt indholdet af workshoppen. 
Der var mange gode input og bestyrelsen afholder snarest et møde for at bearbejde indholdet fra dagen. Information 
om workshoppen lægges på klubbens hjemmeside efter mødet.  (Aktion: Hele bestyrelsen) 

 
Loft over klubben: Jørgen undersøger snarest om der kan laves en fastgørelse af stigen til loftet, så den kan sikres 
når den er i brug. Ligeledes vil der blive opsat en lamineret tegning af loftet med angivelse af hvor de forskellige 
opbevarede effekter ligger, f.eks. et specificeret område til hver af klubbens skolebåde ! (Aktion: Jørgen) 
 
Frivilligfest 2020:  Afholdes som tidligere nævnt fredag den 07.02.2020. Gitte holder talen i formandens fravær 
og Jørgen sørger for mad, drikkevarer og borddækning.   Der er pt. 33 medlemmer tilmeldt. Fremover skal dato 
nok ikke lægges lige op til skolernes vinterferie, dette indarbejdes i årshjulet.  (Aktion: Gitte og Jørgen) 
 
Velkomstbrev til nye medlemmer: Der arbejdes videre på forslaget om, i introbrevet til nye medlemmer, at spørge 
”hvad de nye medlemmer evt. kan tilbyde klubben af hjælp” F.eks. er du tømrer, murer, elektriker etc. 

Ny følgebåd: Torben har fået et meget attraktivt tilbud om en spritny følgebåd/gummibåd. til Kr. 40.000. 
Velfungerende motor fra en af de nuværende kan påsættes. Bestyrelsen var enige om at den ene (den grå) er 
nedslidt. Den grå forventes at kunne indbringe ca. kr. 5 – 10.000. Torben undersøger om han kan få den tilbudte 
følgebåd ”på hånden” indtil fondsmidler er søgt og bevilliget. (Aktion: Torben) 

Storskærm til klubhuset: Det undersøges om det vil være hensigtsmæssigt med en 75” storskærm til klubhuset i 
stedet for det nuværende lærred som er svært at se i dagslys eller med lyset tændt i klublokalet. Torben kan evt. 
købe næsten ny storskærm til meget lav pris. Alternativt vil ny storskærm koste Kr. 8 – 12.000. (Aktion: Torben) 
  
Evt. salg af festtelt købt i 2019: Det blev besluttet at undersøge hvad vi evt. kan få for det telt som blev indkøbt i 
2019. Bestyrelsen mener ikke at der er behov for teltet. Ligeledes er det meget tidskrævende/kræver mange 
frivillige at opsætte og nedtage. Alternative løsninger ved arrangementer er mulige. (Aktion: Carsten) 
 
Juniorudvalget: Juniorudvalget har fået et nyt medlem, Tom Zehngraff, som har 2 døtre i juniorafdelingen. 
Strukturen i juniorudvalget forventes fastlagt inden sæsonstart. (Aktion: Torben) 
 
Grøn lørdag på Gilleleje Havn: Gitte har fået en henvendelse fra Annette Fentz om Grøn lørdag på Gilleleje Havn 
den 16. maj 2020 . Grøn lørdag er arrangeret af Gribskov kommune og giver gæster mulighed for at afprøve 
”grønne” aktiviteter på havnen. GSK har tidligere stillet klubhus til rådighed og fortalt om vores junior og senior 
sejlerskoler. Vi tjekker med Thomas Lindum fra Grejbank Gribskov (og GSK medlem) hvordan de evt. forventer 
GSK  skal deltage i 2020. (Aktion: Hans Henrik) 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i GSK torsdag den 5. marts 2020 kl. 17.00 
 
 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 8. februar 2020 


