
Referat fra bestyrelsesmøder d. 6. november 2017, Gilleleje Sejlklub 

 
 

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

Suppleanter: Frank Vogensen 

Udvalgsrepræsentanter: Signe Larsen, Carsten Glem, Troels Johansen og Axel Lorenz 

 

 

Dagsorden: 

1. Udvalgsrepræsentanters punkter 

2. Bogføring, bilag og kontering 

3. Ligasejlads til næste år 

4. Nyt jollerum, opbevaring af jolleudstyr 

5. Arrangementsudvalg 

6. Diverse 

 

 

1. Udvalgsrepræsentanters punkter 

Signe og Carsten / Gilleleje Cup og regnskab 

Holdet omkring Gilleleje Cup har i år taget konsekvenserne af at tilmeldinger og transaktioner via 

Klubmodul kan virke temmelig besværligt, specielt for både og besætninger, der ikke er medlemmer i 

klubben. Netop tilgængelighed er super vigtigt, det skal være nemt og moderne at tilmelde og betale. Der 

er oprettet en GC-konto i SuperBrugsen og indkøb er foretaget via den. Desuden er betalinger fra 

deltagerne foregået via en stævnekonto hvor MobilePay har været en mulighed. Regnskab, bilag og 

overskud er nu afleveret til punkt og prikke, et helt fantastisk stykke arbejde og et meget flot resultat, et 

overskud på ca. 16.000 kr. Signe ønsker afklaring af om samme fremgangsmåde kan benyttes til næste år. 

Nu hvor bestyrelsen er informeret om de nye tiltag er der ikke nogen som helst betænkeligheder ved det. 

Vi sender en kæmpe tak til alle, der har ydet en indsats for Gilleleje Cup i år. 

 

Gilleleje Cup og arbejdet hen mod finansiering af en sportsbåd til klubben er afgjort et projekt som 

bestyrelsen ser som en del af visionen / fremtiden for klubben. Hvis vi allerede nu kan se det som en 

realistisk mulighed at få anskaffet en sportsbåd skal vi have etableret en gruppe af ildsjæle, der vil stå for 

opgaven og for båden, som bestyrelsen gerne ser integreret og anvendt bredt i alle klubbens aktiviteter, til 

at understøtte udvikling i retning mod moderne sejlsport. Opgaven bliver en del af de opgaver, der 

indkaldes til møde om i januar måned. 

 

Troels og Axel / juniorsejlads – indkøbt RIB fra dykkerklubben   

Den indkøbte RIB overtaget fra dykkerklubben er nu kommet og står i det store værksted. Den skal 

ombygges, og vi overvejer hvordan vi bedst anvender eksisterende udstyr fra Tomaten og Buster, som 

efterfølgende skal sælges. Den skal have tilført en styrepult og diverse andet udstyr. Troels har grønt lys til 

at gå videre med projektet. 

 

2.  Bogføring, bilag og kontering 

Rigtigt mange bilag – og ofte på meget beskedne beløb – udgør en meget stor arbejdsbelastning for vores 

kasserer. Desuden er der ofte forventninger om, at private udlæg til udgifter refunderes ”straks” Her bliver 

vi nødt til at få afstemt vores indbyrdes forventninger, og alle skal bidrage til en fornuftig adfærd, så 

arbejdet som kasserer bliver mere overkommeligt. Så her er nogle regler alle bedes følge. 

1. Alle mails med bilag eller andre ting vedrørende økonomi skal sendes til kasserer@gillelejesejlklub.dk  

(hvis du har for gammel vane at sende direkte til Frank Vogensen, så skal du altså nu være opmærksom på 

at få lavet om på din vane) 

2. Der skal kun være ét bilag pr. side du sender med mailen, eller i øvrigt afleverer til kassereren (Steve). 

Siden skal indeholde oplysninger om formål / aktivitet vedrørende udgiften, samt information om din 

bankkonto, hvortil beløbet skal overføres. 

3. Udlæg kan forventes refunderet ved behandling af bilag ca. 1 gang pr. måned. 



4. Foretag så vidt muligt indkøb på regning, der sendes til klubben (sammen med varerne) eller på 

kontokort (SuperBrugsen). 

 

3. Ligasejlads til næste år 

Det er fortsat helt uklart, om der er en person, der vil tage rollen som tovholder for Ligasejlads til næste år, 

og som dermed kan bidrage til et overblik over hvem og hvor mange sejlere, der rigtig gerne vil sejle 

sejladserne. Det er helt kritisk for vores beslutning om deltagelse, at der findes en tovholder meget hurtigt. 

Den pågældende person behøver ikke selv sejle ved stævnerne (eller være tilstede hver gang). Der er behov 

for en koordinerende indsats og kontaktperson hos Dansk Sejlunion i forhold til projektet. Har du lyst til at 

drøfte det og høre nærmere, så kontakt formand Peter på tlf. 40 91 70 92. 

 

4. Nyt jollerum / opbevaring af jolleudstyr 

Juniorsejlerne mødes i morgen (d. 7/11) og her aftaler Torben og Marianne at mødes i en weekend og med 

dagslys, for at opmåle og kigge på muligheder. Derefter skrives data og fakta ned og sendes til Jens, måske 

kan et fælles møde så være udgangspunkt for at vi kommer i gang med afklaring af mulighederne og måske 

får nye gode ideer på banen.. 

 

5. Arrangementsudvalg 

Susanne har sendt besked til bestyrelsen om at hun ønsker at trække sig fra posten som formand.  Vi 

sender en kæmpe tak og anerkendelse til Susanne, for det store arbejde og de mange gode stunder i 

klubbens regi, som Susannes arbejde har bidraget til. Etablering af et nyt udvalg kommer på dagsordenen til 

mødet i januar måned, om frivilligt arbejde i 2018. 

 

6. Diverse 

Vejrstationen: en ny er indkøbt, og den er monteret. 

 

 

 

 

Næste møde: 4. december 2017 kl. 18.30 

 

 

 

Mødet afsluttet kl. 21.30 

Referent: Marianne 


