
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 6. maj 2021 
 
 

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: KLUBHUSET I GILLELEJE SEJLKLUB ER GENÅBNET! 

Fra torsdag den 6. maj 2021 er klubhuset åbent med følgende begrænsninger: 

Max. 25 personer indendørs. Der er krav om mundbind når man står op/bevæger sig rundt i lokalet, 
afspritning, overholdelse af krav om afstand samt Corona pas - man skal enten være færdigvaccineret eller 
testet negativ indenfor de sidste 72 timer – dette skal kunne fremvises på forlangende! Enhver som 
opholder sig i klubhuset, er selv ansvarlig for at gældende retningslinjer overholdes!  

Nye skilte er sat på klubbens døre 07.05.2021 (Aktion: Hans Henrik) - Næste udmelding forventes gældende 
fra den 21.05.2021 

Dommerbåden Lilly II: Er nu færdigrenoveret og søsættes mandag den 10. maj 2021 – en meget STOR tak 
skal lyde til Ronny og Thor.  
 
Standerhejsning 2021: Lørdag den 24. april kl. 14 afholdt vi årets standerhejsning i GSK. Få dage 
forinden havde vi fået lov til at være op til 50 personer forsamlet udendørs og trods det korte varsel var ca. 
40 personer mødt op i det dejlige, men lidt kølige solskinsvejr. Standeren blev sat af Steen Billenstein og 
Allan Hoppe på flotteste vis. Herefter fulgte formand Torbens Grønbechs tale, som bl.a. omfattede 
klubbens nye koncept om at onsdagsmatcherne udover kapsejlere også skal bestå af turløb. Det sker 
onsdag aftener med skippermøde på terrassen kl. 17.30 i maj, juni, august og september. Alle er velkomne. 
Dette starter allerede førstkommende onsdag den 12/5.  
Slutteligt ønskede formanden alle ”Go’ Vind” i den forestående sæson! 
Herefter blev der hyggesnakket udenfor på terrassen til omkring kl. 16 hvorefter man gik hver til sit! 
Referat og billeder kommer på hjemmesiden snarest (Aktion: Hans Henrik) 
 
Generalforsamling 2021: Datoen var fastsat til 23.03.2021 kl. 19.00. Grundet forsamlingsforbuddet er den 
fortsat udsat indtil vi igen må samles tilstrækkeligt mange i klubben. Der bliver indbudt på ny til 
generalforsamling med 3 ugers varsel, jf. vedtægterne (Aktion: Bestyrelsen)  
 
Onsdagsmatcher: 2021: Klubbens onsdagsmatcher startede den 05.05.21 med 8 deltagende både. Onsdag 
den 12.05.21 vil der være premiere på vores nye sejlads for tursejlere. Skippermøde på terrassen kl. 17.30 – 
se nærmere på klubbens hjemmeside samt Facebookside. (Aktion: Torben) 
Der er indtil videre ikke mulighed for at spise i klubben efter sejladsen. 
Det blev besluttet at genudlægge den kapsejladsbøje som tidligere stod ud for vandtårnet på Gilbjerghoved 
og som forsvandt under Bodil stormen. Til dette formål indkøbes en kraftig ankerring – bøjen har vi allerede. 
(Aktion: Jørgen) 
Tracking – eStela app. Henrik Bo Christoffersen har lykkedes med at finde frem til et tracking system der gør 
at enhver nu kan følge med i sejladserne mandage og onsdage. Der var præmiere i onsdags, hvor 3 H-både 



og S-cape havde tilmeldt sig og derfor kunne følges banen rundt. Et fantastisk tiltag som vi håber alle både 
vil tilmelde sig. Tjek ud på hjemmesiden under kapsejlads. 
 
Gilleleje Cup 2021: Datoen er som tidlige nævnt rykket til lørdag den 21. august 2021. ”Gilleleje Cup 2021 
udvalget” er allerede godt i gang med forberedelserne. Indbydelse og tilmelding er udsendt. Se evt. mere på 
klubbens hjemmeside samt Facebook. Næste udvalgsmøde afholdes tirsdag den 11.05.2021 kl. 19.00. Hvis  
der er medlemmer som har lyst til at hjælpe med de praktiske gøremål i forbindelse med afholdelse af sejlads 
og festmiddag kan de melde sigt til Hans Henrik Jacobsen på mobil: 22 99 11 21. 
 
Overdækning af klubbens terrasse: Budget kr. 100.000. Viggo har ansøgt fond om kr. 40.000 og 2 
fondsansøgninger mere er undervejs. (Aktion: Torben og Viggo). 
 
Klubbens domænenavn: Er blevet fornyet og overdraget til klubbens CVR nummer fremfor en person. 
Klubbens sekretær (Hans Henrik) er tovholder/kontaktperson. 
 
Molebøf 2021: Afholdes i år fredag den 27.08.2021 på klubbens terrasse. Grillmestre bliver igen i år Jørgen 
Vilstrup og Carsten Glem – det skal nok blive endnu et festligt arrangement. Indbydelse følger ! 
 
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. 
 
 
Velkomstdag for nye medlemmer: Bestyrelsen planlægger en velkomstdag for nye medlemmer 2 gange om 
året (forår og efterår). Medlemmerne vil blive budt velkommen i klubben og vil blive informeret om klubbens 
udvalg og aktiviteter, ligesom der vil være mulighed for at lære hinanden bedre at kende over en kop kaffe 
og et stykke kage. Der stiles efter at afholde dette arrangement torsdag den 10.06.2021 kl. 19.00. Nærmere 
info samt tilmelding kommer snarest. (Aktion: Torben) 
 
Seniormøder: Jens M. Larsen har igen opstartet seniorernes populære formiddagsmøder hver anden torsdag. 
 
Opdatering af hjemmeside: Gitte taler med Henrik Bo om den sidste finpudsning (Aktion: Gitte) 
 
 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde:    Næste mødes afholdes i klubhuset torsdag den 3.juni 2021 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 9. maj 2021 


