
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 8. april 2021 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 Hans Henrik Jacobsen, sekretær 

Carsten Glem, 1. suppleant 
Afbud: Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
  
 
Klubaktiviteter: Klubhuset er fortsat helt lukket, foreløbigt til den 06.05.2021, hvor vi meget håber på at få 
lov at genåbne. 
 
Klubbens terrasse: Tegninger af overdækning af terrassen er sendt til Gribskov Kommune med henblik på 
at få en byggetilladelse. Vores ”fundraiser” Viggo Lemche igangsætter søgning af midler til dette projekt. 
Der er afsat kr. 50.000 til projektet i Budget 2021. 
 
Økonomi:  
Klubbens økonomi er inde i en flot fremgang, ikke mindst grundet medlemstilgangen. Vi har pt. 520 
medlemmer og forventer 550 ved årets udgang. Ultimo marts 2020 havde klubben 447 medlemmer. 
 
Ny rib: Den nye rib som GSK har fået sponsoreret af Sonja og Bent Width-Nielsens Fond er ankommet. Den 
er bundmalet og motor og diverse udstyr påmonteret. Leverandøren har lovet at udføre gratis 
motorservice på begge ribs efter denne sæson. 
 
Dommerbåden Lilly II: Skal have nyt stævnrør, skrueaksel samt black jack. Brdr. Petersen udfører dette 
inden sæsonstart.  
 
Standerhejsning 2021: Standerhejsningen finder i år sted lørdag den 24. april. Grundet 
forsamlingsforbuddet på max. 10 personer gennemføres den af bestyrelsen som i 2020 uden forsamling. 
Ceremonien samt formandens tale optages på video og lægges på klubbens hjemmeside samt 
Facebookside. 
 
Generalforsamling 2021: Datoen var fastsat til 23.03.2021 kl. 19.00. Grundet forsamlingsforbuddet er den 
udsat indtil vi igen må samles i klubben. Der bliver indbudt på ny til generalforsamling med 3 ugers varsel, 
jf. vedtægterne (Aktion: Bestyrelsen)  
 
Onsdagsmatcher: 2021: Bestyrelsen har videregivet sit idekatalog til tovholder for kapsejladsudvalget. Vi 
forventer en drøftelse snarest så alt er klart til den forventede opstart onsdag den 5. maj. Det er pt. tilladt 
at være 50 personer på vandet. Der vil blive holdt udendørs skippermøde på klubbens terrasse kl. 18.00. 
Der vil IKKE være mulighed for spisning i klubhuset før senere på sæsonen ! 
 
Gilleleje Cup 2021: Bestyrelsen samt Gilleleje Cup udvalget har måtte se i øjnene at det pga. af 
forsamlingsforbuddet, ikke bliver muligt at afholde sejladsen som planlagt lørdag den 12. juni, da vi 
forventer ca. 200 sejler på havnen og ca. 110 sejlere til gallamiddagen i Gilleleje Bådebyggeriets ene hal. 
Det er blevet besluttet at rykke datoen til lørdag den 21. august 2021. Indbydelse og tilmelding udsendes 
asap. (Aktion: Gitte og Hans Henrik)  
 



Vild med Vand 2021: Afholdes i år lørdag den 7. august kl. 11.00 – 16.00. Medlemmer som ønsker at 
hjælpe til med dette rigtig sjove og hyggelige arrangement, kan melde sig til tovholder Gitte Busch 
Pedersen, mobil 30 38 10 68. 
 
Tunfiskerklubben: Har i lighed med sidste år spurgt om de mod betaling må ”låne” GSK’s klubhus i 
forbindelse med årets ”Operation Mærkning af Tun” 25/9 – 3/10). Der er primært tale om brug af toiletter 
samt lettere brug af køkkenet. GSK’s medlemmer har på vanlig vis adgang til klubhuset, hvorfor bestyrelsen 
ser positivt på forespørgslen. Torben tager en dialog med tunfiskerne ! 
Tunfiskerklubben har, allerede sidste år, lovet os et ”vinterforedrag” om dette projekt. Det har desværre 
ikke været muligt at afholde det endnu pga. Covid-19 restriktionerne. 
 
Forsikringsoversigt: Der er er lavet en oversigt over GSK’s forsikringer som ligger i 3 forskellige selskaber. 
Det undersøges om der vil være fordel i at samle dem i et selskab. (Aktion: Torben og Hans Henrik) 
 
Symaskine: Et medlem har doneret en kraftig symaskine med bord til klubben, den kan sy i både sejl og 
presenninger. Efter opsættelse har donor tilbudt at give interesserede et kursus. Dette kursus vil blive 
annonceret på klubbens opslagstavle, på klubbens hjemmeside samt på Facebook når klubben igen må 
anvendes.  
 
Startpistol/våbentilladelser: Det er blevet besluttet at stoppe brugen af vores startpistol som kræver 
våbentilladelser til de enkelte brugere. Det er betydelig lettere i dagligdagen at benytte moderne kraftige 
signalhorn. Til onsdagsmatcherne benyttes tillige VHF. Våbentilladelserne bliver ikke fornyet og 
signalpistolen afleveres til politiet.  
 
 
Næste bestyrelsesmøde:    Næste mødes afholdes torsdag den 6. maj 2021 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 9. april 2021 


