
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 16. april 2020 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Hans Henrik Jacobsen, sekretær  
 Carsten Glem, 1. suppleant 

Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
Afbud:  Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 
Torben bød velkommen til dette første bestyrelsesmøde siden den 5.3.2020 grundet corona situationen. 
 
Klubaktiviteter: Al klubaktivitet i GSK er sat på stand by til foreløbigt den 10. maj 2020 hvor de næste udmeldinger 
fra regeringen og Dansk Sejlunion forventes. 
Klubhuset vil fortsat være midlertidigt lukket ligesom alle klubaktiviteter midlertidigt er lukket. Dette gælder både 
skolesejlads, juniorsejlads, mandagssejlads, onsdagsmatcher, sommertogt samt kurser.  (Aktion bestyrelsen) 
 
Standerhejsning: Bestyrelsen arbejder på en ide til afholdelse at standerhejsning i disse corona tider – der vil 
snarest komme en udmelding fra formanden ! (Aktion: Torben) 
 
Gilleleje Cup 2020 (13.06.2020):  Der er sendt invitation ud til alle tidligere deltagere samt alle Øresunds 
sejlklubber fra Lynæs i nord til Køge i syd. 
Beslutning om evt. aflysning af dette års sejlads tages straks når vi kender regeringens og Dansk Sejlunions 
retningslinjer efter den 10. maj 2020. (Aktion: Gitte og Hans Henrik) 
 
Gebyr for genåbning af for sent fornyet nøglekort: Bestyrelsen besluttede ikke at opkræve dette gebyr i 2020 da 
kassereren har erfaret, at flere medlemmer i marts og april, forgæves har forsøgt at få udstedt et nyt password til 
Klubmodulet for at ajourføre et udløbet Visa/Dankort og/eller udløbet e-mailadresse. Denne fejl ved Klubmodul 
skal ikke komme medlemmerne til last. (Aktion: Steen-Birger) 
 
Aktivitetsplan 2020: Det undersøges hvornår, det af Carsten udarbejdede årshjul lægges på GSK hjemmesiden! 
(Aktion: Hans Henrik) 
 
Udvalgenes kontaktpersoner i bestyrelsen: Gitte og Hans Henrik har byttet således at Gitte fremover er 
kontaktperson for Jens M. Larsen i seniorudvalget og Hans Henrik er kontaktperson for kapsejladsudvalget (Birger 
Scheufens, Bent Holm Nielsen, Tommy Rasmussen  og  vores dommer Viggo). (Aktion: Udvalgsformændene 
informeres af hhv. Hans Henrik og Torben) 
 
Mastekranen: Bestyrelsen gør opmærksom på, at som det allerede står på kranen, er personløft FORBUDT. 
 
Fondsansøgninger: Viggo Lemche har tilbudt sig som GSK’s nye fondsansøger. Der er allerede søgt om kr. 38.000 
til en ny RIB følgebåd og kr. 100.000 til en ny bro ved mastekranen. 
 
Møde med havnen: Torben og Gitte afholder snarligt status møde med havnen mhp. at fortsætte det gode 
samarbejde og andre konkrete emner. (Aktion: Torben og Gitte) 
 
Underskrevet referat af Generalforsamling 2020: Hans Henrik kontakter Ole Thye og beder ham sende 
underskrevet referat til Torben. (Aktion: Hans Henrik) 
 
Færdigindretning af jollehus: Torben står for færdigindretningen af det nye jollehus (Aktion: Torben) 



Nyt oversejl til terrassen: Bestyrelsen diskuterede muligheden for en delvis overdækning af terrassen frem for et 
nyt oversejl som ikke fungerer optimalt. Flere ting skal i denne forbindelse undersøges før der evt. kan arbejdes 
videre med sagen. (Aktion: Torben) 
 
Workshop den 02.02.2020: Gitte har lavet en flot opsummering af den succesfulde workshop. Gitte kontakter 
udvalgsformændene med resultaterne for de enkelte udvalg. (Aktion: Gitte) 
 
Følgende kommentarer er modtaget fra vores kasserer Steen-Birger som ikke kunne deltage i B-mødet: 
 
Sejlklubbens indestående hos Danske Bank er d.d.: kr. 766.330 heraf udgør Gilleleje Cup kr. 86.352 
Sejlklubbens indestående hos Danske Bank var medio april 2019: kr. 829.096 heraf udgjorde Gilleleje Cup kr. ca. 
76.000. 
 
Medlemstallet er på vej op, d.d. ca. 450 medlemmer 
Ca. 30 kontingenter blev betalt for sent, hvilket udgør 10% af kontingentmassen. Rykkeproceduren er meget 
tidskrævende ! 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 18. april 2020 
 
 


