Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 1. oktober 2020
Deltagere:

Afbud:

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

Klubaktiviteter:
Regeringen har igen været nødsaget til at indføre restriktioner grundet Covid-19. Dette betyder at sociale
arrangementer i GSK regi hermed desværre må aflyses/udskydes indtil videre. Det være sig seniorernes
morgenmøde på torsdage, sejlerskolefest 2. oktober samt afriggerfest 31. oktober. Klubhuset bliver ikke
lukket ned, og rengøring fortsætter som hidtil. Bestyrelsen følger situationen og melder ud når der opstår
ændringer der vedrører medlemmernes færden i klubhuset. Husk fortsat at holde afstand og bruge håndsprit
som forefindes i både klubbåde, køkken, klublokaler og toiletter.
Standernedhaling: Årets standernedhaling finder i år sted lørdag den 31.10.2020 kl. 14.00. Alt foregår
udendørs – nærmere information kommer snarest på Facebook og klubbens hjemmeside. (Aktion: Torben)
Årets afriggerfest er som nævnt ovenfor desværre aflyst.
Regnskab DM i H-båd (29. – 30.8.2020): Er lige på trapperne – det ser ud til at ende med et resultat inden
for budgetrammen – ikke mindst takket være de mange aktiviteter som foregik på havnen under stævnet.
(Aktion: Gitte og Steen-Birger)
Bådsmand på ”Gilbjerg”: Vincent Baguley er udnævnt og bliver efterfølger for Lasse Altmann.
Overdragelsesforretning finder sted i forbindelse med afrigning og optagning af skolebådene.
Retningslinjer for bådsmænd vil blive udarbejdet snarest.
Vedligeholdelse af klubhus: Der er et mindre overskud på ”lokale tilskud”, Jens M. Larsen bliver spurgt om
der er mere vedligeholdelse som kan udføres i indeværende år. (Aktion Steen-Birger).
Jens M. Larsen laver skitseforslag til overdækning af terrassen, så man kan danne sig et visuelt indtryk af
hvordan det vil se ud.
Økonomi: Økonomien er fortsat sund – vi har pt. kr. 642.000 i beholdning. Vi har netop optaget medlem nr.
522. Der vil, som tidligere nævnt, ved standernedhalingen den 31.10.2020, blive gjort lidt ekstra ud af
medlem nr. 500 som vi nåede i eftersommeren (Aktion: Steen-Birger og Hans Henrik)
Budgetter 2021: Udvalgsformændene bedes snarest begynde at tænke på oplæg til budgetter for både
vedligehold, drift og nye anskaffelser for næste år. De skal afleveres til Steen-Birger inden jul. Nærmere info
vil blive udsendt til udvalgsformændene i november. (Aktion: Steen-Birger)
Vild med Vand 2020: Har givet et mindre overskud – bestyrelsen besluttede ikke at øremærke dette til noget
bestemt formål.

Workshop 2021: Efter vores meget succesfulde ”Workshop 2020” primo februar, er det besluttet at afholde
en lignende omkring februar 2021. Alle udvalgsformænd, tovholdere etc. vil blive indbudt. Formålet er i
fællesskab og i grupper, at fremkomme med gode ideer til udvalgene til gavn for alle medlemmer.
Årshjul: Carsten beder Henrik Bo om at lægge den nuværende version på hjemmesiden.
Klubaftener 2021: Bestyrelsen arbejder på en række spændende foredrag som vi ønsker at sætte i søen så
snart diverse Corona-restriktioner gør det muligt !
Kapsejladser 2020: Vinderne af årets kapsejladser er nu fundet:
Nordkystmesterskabet (6 aftenmatcher sammen med Hornbæk) blev vundet af ”Heolix”, X-34
Klubmesterskabet: (desværre kun 5 deltagende både i år) blev vundet af H-båden ”SneHvide” og ”Heolix”
blev klubmester for de store både.
Samlet resultat af GSK onsdagsmatcher: H-både: ”SneHvide”, Store både: ”S-cape”, Scankap 99. De samlede
resultater kan ses på klubbens hjemmeside.
Junior Klubmester: Noah Christiansen
Klubmestrene er blevet fejret og vil få deres navne indgraveret i vandrepokalerne som blev indkøbt sidste år.
Vandrepokalerne vil snarest blive placeret i et specielt præmieskab i klubben (Aktion: Hans Henrik og Carsten)
Stævnelederkursus i Dansk Sejlunion: DS afholder den 30/10 – 1/11-2020 Stævnelederkursus i KDY’s lokaler
på Rungsted Havn. Vi er blevet tilbudt 2 pladser a Kr. 1550. GSK tilbyder at betale indskuddet til 2 GSK
medlemmer som måtte være interesseret. Ved fuldførelse af kurset forventer vi at de, sammen med andre,
vil deltage i at arrangere og afholde stævner i GSK.
Se vedhæftede link eller kontakt vores næstformand Gitte Busch Pedersen.
https://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/ce7cb2f0-1cc8-ea11-a812-000d3aa8787d
TRYG Redningsveste: Løsning af opbevaring på havnen til de af TRYG sponserede redningsveste er blevet
noget forsinket. Løsning er fundet af Jørgen og Carsten. Opbevaringsløsning er fuldført til standerhejsningen
i april 2021.
Håndsprit stander: Thor Ebbesen har på foranledning af Jens M. Larsen, fremstillet en meget flot stander til
håndsprit som står i indgangspartiet i klubhuset så alle husker at ”spritte af” ! En stor tak for Jens’ initiativ og
ikke mindst Thors flotte udførelse. Det er meget prisværdigt at GSK har så mange frivillige hænder
Se
billede !

Næste bestyrelsesmøde: Næste mødes afholdes i GSK torsdag den 5. november 2020 kl. 19.00.

Referent: Hans Henrik Jacobsen
Gilleleje den 03. oktober 2020

