
Referat fra bestyrelsesmøder d. 4. december 2017, Gilleleje Sejlklub 
 
Tilstede: Peter Christensen, Tove Granild, Steve Jørgensen, Marianne H. Nielsen.  
Udvalgsrepræsentanter: Troels Johansen og Torben Grønbech (juniorer), Jens Larsen (grejskur), Annette 
Fentz (H-båds stævne/kapsejlads). 
 
 
Dagsorden: 
1. Udvalgsrepræsentanters punkter 
2. Afslutning af SOSGS 
3. Ligasejlads til næste år 
4. FTLF behov 
5. Diverse 
 
 
1. Udvalgsrepræsentanters punkter 
Troels– udvikling i flåden af junior følgebåde   
Den indkøbte RIB (købt fra dykkerklubben): styrepult og bøjle indkøbes og kan vi (Troels) selv montere.  
En motor skal overflyttes fra Tomaten og der skal monteres radio og kabler samt diverse – vi indhenter et 
tilbud fra Brenderup.     
De gamle følgebåde, Tomaten og Buster, er gradvist under afvikling. Brugbart udstyr bliver afmonteret, og 
så bliver de sat til salg. Der er interesse for dem. 
Gulerod: der er behov for nye instrumenter: GPS og ekkolod: vi afventer tilbud fra Brenderup.  
 
Jens og Torben / nyt skur til jollegrej 
Der arbejdes fortsat på denne opgave. Vi oplever et alvorligt behov for mere plads. Jens har lavet tegninger 
til to mulige udgaver af skuret. En løsning der vender øst-vest synes at være foretrukket. Jens har kontaktet 
kommunen og vil finde ud af hvordan vi arbejder videre med sagen.  
 
Annette / H-båds stævne 
Nogle af vore sejlere – H-båds – har opfordret til at vi i lighed med tidligere tider tilbyder os / klubben til at 
afholde H-båds stævner. Annette har talt med formanden for H-bådsklubben. Et forslag er at vi i givet fald 
starter med et udtagelsesstævne. Havnen er positivt indstillet men har behov for besked om en aftale i god 
tid inden stævnet. Men hvor stor interesse er der blandt vores medlemmer? Annette taler med Birger om 
dette. 
 
2.  Afslutning på SOSGH 
Foreningen har modtaget endeligt afslag på at blive godkendt som en alment nyttig fond. Dermed er det 
sidste kapitel for fonden afsluttet. Der står et mindre beløb tilbage på fondens konto, der herefter skal 
anvendes til havnens bedste. Peter taler med havnens ledelse om dette, og så vil kontoen blive lukket. 
 
3. Ligasejlads til næste år 
Bestyrelsen værdsætter rigtig meget den indsats der fra ligasejlernes side har været leveret og præsteret. 
Samtidig er vi også meget bevidste om den forholdsvis betydelige omkostning det er på klubbudgettet, at 
deltage i denne aktivitet. Steve vil kontakte de sejlere, der har deltaget i denne sæson, og indkalde til et 
møde d. 15/1 2018. Alle med interesse for ligasejlads bedes møde op. I bestyrelsen har vi en positiv 
indstilling til fortsat deltagelse, men vi mangler i høj grad at få en fornemmelse for hvor interessen er 
blandt medlemmerne og hvor vi finder en tovholder / koordinator for projektet. 
 
4. FTLF behov i forbindelse med arrangementer i klubhuset 
Der er behov for tekniske forbedringer i forhold til at afvikle disse arrangementer. Et ønske er HDMI kabler, 
for at føre lyd fra pc til højtalere samt forbindelse fra pc til projektor. Bestyrelsen er positivt indstillet til 
disse tiltag. Thorbjørn bedes finde frem til et konkret forslag og en pris, og derefter tage kontakt til Peter. 



Per vil gerne modtage oplæring i at kunne publicere nyhedsindslag og arrangementer på hjemmesiden. 
Marianne kontakter Henrik for at få Per oprette som ny bruger til nyhedspublicering og aftaler oplæring 
med Per i starten af januar.  
 
5. Diverse 
Gæstesejlere og østmolen: Torben Grønbech synes det er uheldigt, at mange gæstesejlere tror det er 
sejlklubben, der står for molerne, og dermed også tillægger klubben ansvaret for østmolens tilstand 
(belægning på toppen) og fraværet af redningsstiger i bassinet.  
 
 
Næste møde: 8. januar 2018 kl. 18.30 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.30 
Referent: Marianne 


