Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 10. september 2020
Deltagere:
Afbud:

Torben Grønbech, formand
Gitte Busch Pedersen, næstformand
Hans Henrik Jacobsen, sekretær
Steen-Birger Aagaard, kasserer
Jørgen Vidstrup, 2. suppleant
Carsten Glem, 1. suppleant

Klubaktiviteter: Klubhuset fungerer normalt. Ved spisning skal alle huske at overholde alle de af
myndighederne indførte regler vedr. afstand til hinanden. Max. 40 personer indendørs (inkl. skipperstuen).
Husk at bruge håndsprit som forefindes i både klubbåde, køkken, klublokaler og toiletter.
Seniorafdelingen forventer at opstarte torsdagsmøderne hver anden torsdag fra medio september.
Molebøf blev afholdt fredag den 21.08.2020. Tak til Jørgen Vidstrup med hjælperne Line, Helle, Merete og
Carsten for et velbesøgt og hyggeligt arrangement med godt 80 deltagere, som var muligt grundet det gode
vejr.
DM i H-båd (29. – 30.8.2020): Stævnet var en stor succes med 30 tilmeldte og 28 startende H-både. Der
blev afholdt 4 gode sejladser begge dage. Vinder af stævnet blev Claus Høj Jensen, Herslev Strand Sejlklub, i
øvrigt for 11. gang. Forsamlingsforbuddet som begrænsede det totale antal på vandet (inkl. dommerbåd og
følgebåde) til 100 personer krævede retningslinjer, som alle fulgte til punkt og prikke. Festmiddagen i
Gilleleje Hallen var en stor succes og der var hertil også stor ros, da der var god plads og håndsprit til alle.
GSK og især tovholder Gitte Busch Pedersen blev rost meget både under og efter stævnet og H-båds
klubben gav udtryk for at de meget gerne kommer igen en anden gang.
En KÆMPE tak skal lyde til alle de frivillige samt sponsorer som har hjulpet og har en uvurderlig andel i det
flotte arrangement.
Regnskab for DM er lige på trapperne. (Aktion: Gitte og Steen-Birger)
Stævner 2021: Bestyrelsen er så småt begyndt at tale om næste års stævner, ikke mindst fordi vi efter DM
har fået henvendelser fra 3 specialklubber. En ting ligger dog allerede fast, 10 års jubilæumssejladsen
GILLELEJE CUP vil blive sejlet i juni 2021 såfremt Covid-19 ikke igen spænder ben herfor !
Vedligeholdelse af klubhus: En kæmpe tak skal lyde til de seniorer som hen over sommeren, under Jens M.
Larsens kyndige ledelse, har ydet en stor frivillig indsats med vedligeholdelse af klubhuset, senest
nedtagning, maling og genopsætning af tagudhæng. Det ser fantastisk flot ud.
Bestyrelsen er pt. i tænkeboks vedr. nyt læsejl/fast tag over terrassen!
Økonomi: Økonomien er fortsat sund – vi har i eftersommeren nået medlem nr. 500 som der vil blive gjort
lidt ekstra ud af ved standernedhalingen den 31.10.2020.
BUDGETTER 2021: Udvalgsformændene bedes snarest begynde at tænke på oplæg til budgetter for næste
år – nærmere info vil blive meddelt snarest (Aktion: Steen-Birger)

Lilly II (dommerbåden): Motorophæng og mindre del til gearkassen er blevet udskiftet hos Brdr. Petersen
og nyt ankerspil er indkøbt og monteres snarest med forstærkning under dæk. Tak til Ronnie og Thor for
deres indsats (Aktion: Torben)
Vild med Vand 2020: Blev afholdt lørdag den 8. august. Dagen blev begunstiget med perfekt vejr til
alverdens vandaktiviteter – herunder jolle sejlads, sejlads i kølbåd, RIB, kajak og man kunne besøge/få en
tur med frivillige som havde stillet deres både til rådighed. Besøgstallet var noget mindre end sidste år –
trods det gode vejr – måske mange havde fundet til stranden i stedet for havnen eller Corona havde
indflydelse på deltagerantal.
Ungdomsafdelingen med tilhørende joller tilbragte det meste af dagen på vandet med sejlads, fortøjning
ved Ungdomsafdelingens leder, Toms ankret båd, samt svømning fra de fortøjede både.
Tovholder Bent Holm Nielsen havde sikret en VHF radiokæde der sørgede for sikkerhed – og de rappe RIB’s
fra GSK sørgede for hurtig og effektiv transport af gæster til og fra klubhus, sejlbåde og joller også her var
VHF-kæden effektiv.
NORDEA FONDEN havde som tidligere sponsoreret arrangementet og stillet fint materiale til rådighed for
klubberne.
Et stort tak til alle frivillige GSK’ere der medvirkede til en succesfuld dag.
Standernedhaling/Afriggerfest: Årets standernedhaling finder i år sted lørdag den 31.10.2020 kl. 14.00 –
den efterfølgende afriggerfest i klubhuset finder sted samme aften kl. 18.00. Tilmelding til sidstnævnte
følger primo oktober. Der bliver i år ikke musik og dans.
Bådsmænd H-både: Lasse Altmann har, grundet flytning til København, desværre valgt at trække sig som
bådsmand på ”Gilbjerg” efter afslutningen af indeværende sæson. Ny bådsmand søges snarest så Lasse kan
lave ”overdragelses forretning” med den nye bådsmand efter vinter optagning af bådene. Er Du
interesseret i at være bådsmand bedes Du tage kontakt til Steen Billenstein. Bådsmand vælges ud fra
kvalifikationer og først til mølle princippet.
En stor tak for Lasses indsats gennem årerne skal allerede nu lyde herfra.
Næste bestyrelsesmøde: Næste mødes afholdes i GSK torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.00.
Referent: Hans Henrik Jacobsen
Gilleleje den 12. september 2020

