
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 3. december 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: Covid-19 restriktionerne  fra den 23. oktober er blevet forlænget til foreløbig den 13. 
december. Alle sociale arrangementer i GSK regi er derfor fortsat aflyst/udskudt indtil videre. En undtagelse 
er undervisning og møder såfremt restriktionerne overholdes. Seniorgruppen har således genoptaget deres 
møder hver 14. dag, men i 3 grupper af 10 personer.  
Husk fortsat at holde afstand, bruge mundbind samt bruge håndsprit som forefindes i både indgangsparti, 
køkken, klublokaler og toiletter.  
Retningslinjer er opsat på klubbens yderdøre samt  lagt op på klubbens hjemmeside. 
Såfremt der ændres i retningslinjerne per 13. december, vil det naturligvis straks komme på klubbens 
yderdøre samt på hjemmesiden og Facebook. 
 
Jule- og Nytårs arrangementer er i år desværre aflyst. Dette lægges på hjemmesiden af Torben. 
 
Vi må desværre nok også se i øjnene at den planlagte ”Workshop 2021”, planlagt til lørdag den 7. februar, 
må rykkes til senere på vinteren/foråret ligesom de planlagte klubaftener/foredrag. 
 
Der er siden bestyrelsesmødet 03.12.2020 kommet nye restriktioner med virkning fra den 09.12.2020 til 
foreløbigt den 03.01.2021. Klubhuset er derfor helt lukket for al indendørs klubaktivitet frem til den 
04.01.2021  – se også GSK hjemmesiden og Facebook. 
 
Regnskab DM i H-båd (29. – 30.8.2020): I sidste bestyrelsesmødereferat blev det nævnt at ”stævnet stort 
set går i nul  (kr. - 686,04)”. Der er dog siden indkommet 2 forsinkede sponsorater à kr. 500 således at 
stævnet faktisk har givet et lille overskud 😊 – meget flot ! 
 
Klubbens terrasse: Jens M. Larsen har lavet et meget flot revideret skitseforslag til overdækning af 
terrassen. Projektet skal nu præsenteres for havnen og kommunen. Ligeledes arbejdes der fortsat på et 
budgetforslag. (Aktion: Torben) 
 
Økonomi: Steen-Birger gennemgik et lettere revideret Budget 2021. Det blev besluttet at lægge et beløb til 
overdækning af terrassen ind i budgettet. 
Som noget nyt, vil det fra næste kontingentopkrævning, være muligt at betale med Mastercard via 
Klubmodulet. 
 
Ny rib: En ny rib er bestilt og vil være klar til standerhejsningen i april. Ribben finansieres via det 
fondstilskud på kr. 38.000 som GSK har modtaget fra Sonja og Bent Width-Nielsens Fond.  (Aktion: Torben) 
Påhængsmotorer til begge ribs er blevet serviceret og vinterklargjort. Ribs og motorer sættes i vinterhi i det 
nye jollehus. 
 



Stævnelederkursus i Dansk Sejlunion: Der var desværre ikke nogle GSK medlemmer som ønskede at 
deltage i dette kursus i efteråret – vi forventer at komme med tilbuddet igen i løbet af 2021 ! 
 
Kapsejladser 2021: Bestyrelsen talte videre om hvordan vi får flere med til onsdagsmatcherne og om 
hvordan vi skaber større viden og transparens om kapsejladser i GSK. Alle i bestyrelsen har lovet at komme 
med input til Gitte som sammensætter et idekatalog til bestyrelsesmødet den 4. februar 2021. Herefter er 
det tanken at drøfte ideerne med det nuværende kapsejladsudvalg.  
 
Opdatering af GSK’s hjemmeside: Hjemmesiden har brug for flere tilretninger f.eks. under 
kontaktpersoner. Alle i bestyrelsen sender deres fundne rettelser til Gitte. (Aktion: Gitte) 
 
Præmieskab: Er indkøbt og samles snarest. Herefter opsættes det i det store klublokale. (Aktion: Carsten) 
 
”Miniservietten”: Konto oprettes hos denne leverandør og Jens M. Larsen får kontokort. (Aktion: Steen-
Birger) 
 
”Vild med Vand” Gitte og Casper har medvirket i Workshop web seminar med andre klubber under DS. 
Formålet var at udveksle ideer og erfaringer fra de afholdte events. Der var MEGET stor ros og 
anerkendelse til GSK for vores mange tiltag. Her blev bl.a. ”Åben Båd” arrangementerne rost. 
”Vild med Vand 2021” forventes afholdt i Gilleleje lørdag den 7. august kl. 11.00 – 16.00 (Aktion: Gitte) 
 
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde:    Næste mødes afholdes i GSK torsdag den 7. januar 2021 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 5. december 2020 


