Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 6. august 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: Klubhuset fungerer igen normalt. Ved spisning efter sejlads overholdes de af myndighederne
indførte regler vedr. afstand til hinanden. Der er håndsprit i både køkken, klublokaler og toiletter.
Skolesejlads sejles igen stort set normalt ligesom mandagssejladser, onsdagsmatcher og juniorafdeling.
Seniorafdelingen må også opstarte deres møder hver 14. dag. Der kan dog højest være 40 medlemmer
indendørs hvis der åbnes til skipperstuen. 1 meters afstand mellem hver person SKAL overholdes. (Aktion:
Gitte)
Molebøf, fredag den 21.08.2020 kl. 19.00: Gratis for medlemmer, kr. 100,00 for gæster. Tilmeldte
medlemmer som ikke møder op afkræves kr. 100,00 efterfølgende. Jørgen kontakter Birgith Tørsleff. Info og
tilmelding lægges på hjemmesiden samt tilmelding på klubbens opslagstavle (Aktion: Jørgen)
Generalforsamling i Gilleleje Havnelaug, lørdag den 13.06.2020: Det var en fejl at GSK blev indbudt og vi
deltog derfor ikke.
DM i H-båd (29. – 30.8.2020): Ligastævnet i august er blevet udvidet til et DM. Der er nedsat et udvalg
bestående af Gitte Busch Pedersen, Torben Grønbech, Carsten Glem og Hans Henrik Jacobsen.
Planlægningen er godt i gang og mange frivillige har givet tilsagn om hjælp. Henrik Bo Christoffersen bliver
stævneleder og Hans Friis fra Jægerspris Sejlklub baneleder. Der er pt. 27 tilmeldte både med 82 sejlere. Da
forsamlingsforbuddet, mod forventning, ikke er blevet hævet fra 100 til 200 personer afventes nyt medio
august om evt. dispensation fra DS og myndighederne (i skrivende stund 29 både tilmeldte og
forsamlingsforbud på 100 personer).
6 sæt nye borde/bænke til terrassen: Der er indkøbt 6 nye sæt som allerede er taget i brug. Stor tak til
Ronnie, Knud, Jens og Hans Henrik for samling.
Økonomi: Økonomien er fortsat sund – vi har pt. 493 medlemmer og der er jævn tilgang af nye! Vi venter
med spænding på medlem nr. 500 som vi vil gøre lidt ekstra ud af. Klubben har fået et tilskud på kr. 4.000 fra
Corona-fonden ifb. tab på ikke afholdt Gilleleje Cup 2020. (Aktion: Steen-Birger).
Stort svind af øl og vand fra køleskabet i køkkenet: Der har gennem de senere måneder været et svind fra
køleskabet på 23%. Der er blevet foretaget jævnlige optællinger og svindet fortsætter. Der opsættes nyt
større skilt på køleskabet om at man STRAKS skal betale med enten kontanter eller via MobilePay. Hvis
svindet fortsætter, ser bestyrelsen sig nødsaget til at stoppe salget eller igen indføre en betalingsautomat
(en meget dyr løsning). Der kommer også et opslag på hjemmesiden vedr. dette.
Mandagssejlere bedes bemærke at Steen Billensteins forhåndsopkrævning af kr. 10, KUN GÆLDER FOR
PAPVIN – øl og vand købes/afregnes af hver enkelt ved køleskabet med kontanter eller MobilePay. Steen
informerer deltagere ved førstkommende mandagssejlads.
(Aktion: Gitte)

Lilly II (dommerbåden): Motorophæng udskiftes hos Brdr. Petersen og nyt ankerspil monteres med
forstærkning under dæk. Tak til Ronnie og Thor for renovering af gammelt ledningsnet. Lilly II forventes klar
igen ultimo august, inden DM for H-både afvikles (Aktion: Torben)
Vild med Vand 2020: Afholdes lørdag den 08.08.2020 kl. 11.00 – 16.00. Bent Holm Nielsen er tovholder.
Jolleafdelingen holder åbent ligesom 4 kølbåde stilles til rådighed for gæster som ønsker at stifte
bekendtskab med sejlads for sejl. Dansk Sejlunion har givet et tilskud på kr. 5.000 til deling mellem de
klubber/firmaer som deltager i arrangementet. Dette beløb bruges til ”forplejning” at frivillige og gæster
(franskbrødsmadder, kaffe, vand, frugt, juice og ispinde) Desuden sponsorerer Nordea Fonden T-shirts,
kasketter og ”Åben Båd” flag. Stor tak til de mange frivillige der stiller op til arrangementet. (Aktion: Gitte)
Udlejning af lokaler: kan i sejlsæsonen (fra standerhejsning til standernedhaling) kun foretages når GSK
medlemmer samtidig har fuld adgang til klubben inkl. køkkenet.

Næste bestyrelsesmøde: Næste mødes afholdes i GSK torsdag den 3. september 2020 kl. 19.00.

Referent: Hans Henrik Jacobsen
Gilleleje den 9. august 2020

