
 

Referat fra bestyrelsesmøder d. 7. august 2017, Gilleleje Sejlklub 

 
 

Tilstede: Peter Christensen, Tove Granild, Steve Jørgensen, Marianne H. Nielsen.  

Suppleanter: Frank Vogensen 

Udvalgsformænd: Jens M Larsen 

 

 

Dagsorden: 

1. Udvalgsformænds punkter 

2. Forespørgsel om leje af klubhuset, FOF 

3. Husforsikring 

4. Kurser, livreddende førstehjælp 

5. Henvendelse fra Boatflex 

6. Eventuelt 

 

1. Udvalgsformænds punkter 

Jens / Klubhuset 

Jens havde nogle spørgsmål i forbindelse med afklaring af medlemskaber og lukning af nøglebrikker. Tove 

og Jens koordinerer hvilke brikker der bliver lukket. 

Yderdøren: trænger til reparationer. Jens har indhentet et tilbud og arbejdet sættes i gang. 

 

2. Forespørgsel om leje af klubhuset 

Vi har modtaget en forespørgsel fra FOF om at leje af lokalerne onsdag formiddage. De modtager svar om 

den mulige periode (mellem stander ned og stander op) samt pris. Vi tager dog først endelig stilling når de 

har oplyst om formålet / arten af deres aktiviteter i huset. 

 

3. Husforsikring 

Tove vil undersøge, om der er to overlappende forsikringer. 

 

4. Kurser, livreddende førstehjælp 

Bente har igen i år sørget for midler fra Trygfonden til at klubben kan afholde kurser i livreddende 

førstehjælp med hjertestarter. Det bliver disse datoer: 26/10 – to kurser, 1/11 – et kursus. Der hænger et 

opslag i klubhuset og alle interesserede opfordres til at kontakte Bente Billenstein, tlf. 4015 3984 eller på 

mail feg@pc.dk 

 

5.  Henvendelse fra Boatflex 

Vi har modtaget forespørgsel fra Boatflex, om sejlklubben vil være deltager / partner i deres projekt. Peter 

tager kontakt for at høre nærmere. Som udgangspunkt ønsker vi ikke at involvere eller forpligte selve 

klubben, men vi vil gerne medvirke til at arrangere et møde mellem Boatflex og eventuelt interesserede 

klubmedlemmer.  

 

6. Eventuelt 

Molebøf: Tove sender invitation via mail med information om tilmeldingsfrist. 

Klubmail adresser: Marianne tester samtlige mailadresser på hjemmesiden for at få overblik over, om de 

virker, og kontakter derefter Henrik med henblik på nogle ændringer. 

 

 

 

Næste møde:  4/9 kl. 18.30. 
 

Mødet afsluttet kl. 21.00   

Referent: Marianne 


