
Mail fra Havnen:  
Gilleleje Havn er blevet konfronteret med korruptionsagtige rygter om behandling af 
ventelistekunder.  
Det er vi imidlertid meget kede af, da vi lægger et stort stykke arbejde i at fordele ledige   
pladser hurtigst muligt til vores ventelistekunder.  
Der er heldigvis kommet en stor interesse for sejlsporten, hvilket afspejler sig i en længere  
venteliste end vi har set i mange år.  
At stå på ventelisten, er ikke som at stå i kø hos købmanden. Den ledige plads, skal passe  
til bredden af den båd vores ventelistekunder har.  
Eksempel:  
Har vi en ledig plads på 3,00 m, så bliver den tilbudt til dem, der står øverst på listen, med 
en båd, der kan komme mellem fortøjningspælene til denne plads.  
Dermed kommer de foran en der venter på en 3,50 m plads. - Sådan er det.  
En plads kan se ledig ud, men har kunden betalt for pladsen, er den ikke ledig i vores 
terminologi.  
En hurtigere fordeling af ledige pladser, kunne vores kunder hjælpe os kraftigt med, hvis I  
betalte til tiden, så vi ikke får meldinger om opsigelser efter rykker 1 og 2.  
Skulle der en anden gang være tvivl om Gilleleje Havns arbejde eller beslutninger, vil vi 
meget gerne have en direkte henvendelse i stedet for at sprede rygter. Det er ikke god   
tone.  
Med venlig hilsen og fortsat godt samarbejde   
Anette Fejsø  Gilleleje Havn, Havnekontoret, Havnen 5 
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Formanden:  
Bestyrelsen har valgt at følge samme retningslinjer som andre foreninger angående   
Afholdelse af arrangementer hvor mange mennesker er samlet. Dette for at minimere 
spredningsrisikoen af den ekstremt smitsomme Covid-19  
For GSK betyder det en anbefaling til at aflyse/udskyde planlagte arrangementer i klubhuset 
i første omgang frem til 30/3.  
Bestyrelsen følger udviklingen og informerer igen i slutningen af marts.  
Lad sund fornuft råde.  
 
Aflysninger 
Webmaster:  
Seniorgruppen har aflyst alt indtil videre.  
FTLF har aflyst foredrag 18. marts Over fredens Hav  og 1. april Svanens Middelhavstogt,  
samt Mand-over-Bord 24. marts 
Kursus Udvidet førstehjælp 22. marts og Brand-Redning 23. marts er også aflyst.  
Vilhelmlaugets Stormøde 21. marts er aflyst. 
  


