Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 4. juni 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

Klubaktiviteter: Der er per 01.06.2020 igen indført fuld rengøring af klubhuset 2 gange om ugen. Det er
fortsat kun tilladt at udføre administrativt arbejde i klubhuset samt at benytte klubhusets toiletter.
Skolesejlads er startet op igen med 1 instruktør og 2 elever per båd. Elevreduktion grundet afstandskrav. Alle
skolebåde rengøres efter brug og er forsynet med håndsprit. Mandagssejlads og onsdagsmatch i klubregi er
fortsat på standby. H-bådene sejler en ”Corona serie” hver onsdag med max. 10 personer på banen (inkl.
dommerbåd). Juniorundervisningen er opdelt i 2 hold af max. 10 personer (inkl. træner). Et hold fra 16.30–
18.00 og et hold fra 18.15 – 19.30. Alt foregår udendørs og der er fortsat IKKE spisning efterfølgende.
Vi afventer ny melding fra regeringen og DS gældende fra mandag den 8. juni 2020. Såfremt der er lempelser
af f.eks. forsamlingsforbuddet (evt. stigning fra 10 til 30 – 50 personer), vil bestyrelsens bestræbe sig på at
komme med udmelding på klubbens hjemmeside indenfor 24 timer. (Aktion: Bestyrelsen)
Fondsansøgninger: Viggo Lemche har løbende gang i fondsansøgningerne. Vi har endnu ikke modtaget nogle
svar.
Sponsoransøgning til Jem og Fix: Vi har fået afslag på ansøgning af trillebøre. GSK har efterfølgende selv købt
fem nye.
Generalforsamling i Gilleleje Havnelaug, lørdag den 13.06.2020: Vi har modtaget indbydelse og formand
Torben Grønbech deltager.
Kapsejladsudvalget: Der har været møde i kapsejladsudvalget mandag den 18.05.2020. Der blev bl.a. talt om
bedre kommunikation mellem kapsejladsudvalg, bestyrelse og medlemmer; planlægning af årets sejladser
samt om hvad kapsejladsudvalget kan gøre for at få flere GSK’ere til at deltage om onsdagen.
Kapsejladsudvalget består i 2020 af Birger Scheufens, Tommy Rasmussen og Viggo Lemche.
H-båds Liga stævne (29. – 30.8.2020): Bestyrelsen har holdt et formøde mhp. at etablere et udvalg til dette
stævne, som vi stadig håber at kunne afholde. Der budgetteres med 25 deltagende både med 3 - 4 personer
i hver.
Vi søger frivillige som gerne vil deltage i udvalget og til selve afviklingen af stævnet, mere herom senere
(Aktion: Gitte)
6 sæt nye borde bænke til terrassen: Der arbejdes videre med at finde sponsorer til de sidste 3 sæt. 3 har
allerede givet tilsagn: Bisgaard, Fiskernes Deli og Havhøkeren. (Aktion: Torben og Helle Grønbech)
”TRYG redningsveste” (til brug for besøgende på havnen): Vi er meget tæt på en løsning af opbevaring 2
steder på havnen. Når det hele er klar, vil Annette Fentz som sikrede sponsoratet lave en artikel til
hjemmesiden. (Aktion: Carsten og Jørgen)

Økonomi: Økonomien er fortsat sund – vi har pt. 472 medlemmer og der er jævn tilgang af nye! Vi venter
med spænding på medlem nr. 500 som vi vil gøre lidt ekstra ud af. (Aktion: Steen-Birger).
Klubbens forsikringer: Det nye jollehus, med ”indbo”, er tilføjet klubhusets forsikring.
Skema over forsikrede effekter skal færdiggøres. Det undersøges om klubben kan få sit egen NemID som
flere i bestyrelsen kan benytte til bl.a. tjek af forsikringspolicer via nettet etc.
Det skal ligeledes undersøges hvor mange trailere vi har som skal forsikres og om påhængsmotorer til RIB’s
er inkluderet af løsøre i jollehuset eller af RIB’s forsikring. (Aktion: Steen-Birger)
Nyt ankerspil til Lilly II (dommerbåden): Der er problemer med ankerspillet og det undersøges hvad et nyt
koster inkl. montering og evt. forstærkning under dæk. Derudover skal meget gammelt ledningsnet evt.
udskiftes/opgraderes. Torben taler med bådsmand Thor (og evt. Viggo). Der indhentes tilbud hos Gilleleje
Bådebyggeri, Brdr. Petersen og evt. andre. (Aktion: Hans Henrik og Torben).
Eventuelt: Jørgen spurgte om muligheden for ”Gilleleje Sejlklub” skilt på klubhuset ud mod havnen, der er
pt. kun skilt mod P-pladsen. Dette tages der stilling til efter sommerferien.

Næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsen går nu på sommerferie i juli. - Næste mødes afholdes i GSK torsdag den
6. august 2020 kl. 19.00.
Alle GSK’ere ønskes en rigtig dejlig sejler sommer !

Referent: Hans Henrik Jacobsen
Gilleleje den 5. juni 2020

