Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 5. november 2020
Deltagere:

Afbud:

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

Møde med Henrik Bo Christoffersen: Mødet blev indledt med at Henrik delagtiggjorde bestyrelsen i sine
tanker om opdatering af klubbens hjemmeside, herunder muligheden for at bestille klubtøj fra ”Bentes Butik”
via hjemmesiden. (Aktion: Henrik kommer tilbage med forslag til ændringer på hjemmesiden.)
Henrik præsenterede ligeledes et spændende tracking system til kapsejlads ”eStella tracking” – det virker
gennem mobiltelefonen og synes meget anvendeligt for GSKs lokale sejladser samt til diverse stævner som
f.eks. Gilleleje Cup. Herudover er prisen for systemet betydeligt billigere end f.eks. Trac/Trac som vi
benyttede til H-båds DM i år. Også dette forslag arbejdes der videre med.
Klubaktiviteter:
Der er endnu engang strammet op på restriktioner grundet Covid-19. Alle sociale arrangementer i GSK regi
er derfor fortsat aflyst/udskudt indtil videre. Klubhuset bliver ikke lukket ned, men rengøring ændres fra 2 til
1 gang om ugen. Husk fortsat at holde afstand, bruge mundbind samt bruge håndsprit som forefindes i både
køkken, klublokaler og toiletter.
Gældende retningslinjer for anvendelse af klubhuset efter seneste Corona udmelding fra DS:
Med virkning fra den 23. oktober og foreløbig fire uger frem gælder et nyt forsamlingsforbud for idrætten:
Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer
tæller med i det samlede antal.
Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og
unge til og med 21 år.
Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i
offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse, kan tages af når man sidder
ned. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover.
Politiet håndhæver forbuddet, og de giver bøde på 2.500 kr. pr. person for overtrædelse.
Vinteraktiviteter som f.eks. undervisning i teori til duelighedsbevis samt Yachtskipper 1 og 3 er lovligt, også
med mere end 10 deltagere såfremt retningslinjerne for mundbind, afstandskrav (minimum 1 meter) og
kvadratmeterkrav (2 m2 per person) overholdes og at alle i øvrigt sidder ned under hele seancen med
ansigterne rettet i samme retning. Husk også 2 meter fra forreste række til underviser.
Overstående retningslinjer er opsat på klubbens døre samt ligger på klubbens hjemmeside.
Standernedhaling: Årets standernedhaling fandt sted lørdag den 31.10.2020 kl. 14.00. Alt foregik udendørs
og formandens og Steen Billensteins taler kan ses/genses på video på klubbens hjemmeside og på Facebook
siden. Under formandens tale fik medlem nr. 500, Thomas Rasmussen, en flot gave, i form af en
”købmandskurv” overrakt. Årets afriggerfest var, som tidligere nævnt, desværre aflyst.

Regnskab DM i H-båd (29. – 30.8.2020): Er nu afsluttet og regnskabet viser, takket være vores mange frivillige
som er lykkedes med at få tilsagn fra sponsorer, at vi stort set går i nul (kr. - 686,04) uden at GSKs tilsagn om
tilskud er blevet benyttet – meget flot !
Skolebådene taget på land: De er vinterklargjort og har fået vinterpresenninger på. Vincent Baguley og Lasse
Altmann har lavet overdragelsesforretning for ”Gilbjerg”. Retningslinjer for bådsmænd udarbejdes ved den
kommende work-shop.
Klubbens terrasse: Jens M. Larsen har lavet flere skitseforslag til overdækning af terrassen, så man kan danne
sig et visuelt indtryk af hvordan det vil se ud. Der arbejdes videre med sagen og det undersøges hos
kommunen om vi må lave en overdækning. Ligeledes udarbejdes der et budgetforslag. (Aktion: Torben)
Økonomi: Steen-Birger havde bedt alle udvalgsformænd om indsendelse af budgetter for 2021 inden jul. Alle
havde allerede nu indsendt og første udkast til Budget 2021 blev gennemgået. Der kom under gennemgangen
flere ønsker om nyanskaffelser frem til bl.a. køkkenet, klublokalet, fokke til Feva jollerne etc. – Nogen af
ønskerne tilføjes budgetudkastet andre gives videre til Viggo Lemche som vil søge fonde om tilskud. (Aktion
Steen-Birger)
Fondstilskud: GSK har modtaget kr. 38.000 fra Sonja og Bent Width-Nielsens Fond til indkøb af 1 stk. ny RIB
gummibåd den ene af de gamle er meget slidt. Motor etc. fra den gamle kan overflyttes til den nye. Tilbud
fra 2 leverandører indhentes så den kan være klar til sæsonen 2021. (Aktion: Torben)
Arrrangementer 2021: Såfremt Covid-19 tillader det, er der sat datoer på følgende arrangementer:
”Work-Shop 2021”: Søndag den 7. februar 2021 kl. ca. 09.00 – ca. 16.00
Generalforsamling: Tirsdag den 9. marts 2021 Kl. 19.00
Frivilligefest: Lørdag den 12. marts 2021 kl. 18.00 Bemærk at denne fest er blevet flyttet fra februar hvor den
kolliderede med starten af uge 7 som er skolernes vinterferie !”
”Gilleleje Cup 2021”: Lørdag den 12. juni 2021
”Vild med Vand: Lørdag den 7. august 2021 kl. 11.00 – 16.00
Klubaftener 2021: Bestyrelsen har en række spændende foredrag planlagt, men pga. Covid-19 situationen
ser vi tiden an indtil 02.01.2021 hvor regeringen kommer med nye udmeldinger !
Stævnelederkursus i Dansk Sejlunion: Der var desværre ikke nogle GSK medlemmer som ønskede at deltage
i dette kursus !
Kapsejladser 2021: Bestyrelsen talte om hvordan vi får flere med til onsdagsmatcherne og om hvordan vi
skaber større viden og transparens om kapsejladser i GSK. Vi vil til den kommende work-shop drøfte tanker
og ideer med det nuværende kapsejladsudvalg.

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

Referent: Hans Henrik Jacobsen
Gilleleje den 7. november 2020

