
                                                 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2018, Gilleleje Sejlklub 

 
Tilstede: Arne Henriksen, Marianne Nielsen.  
Udvalgsrepræsentanter: Annette Fentz, Jørgen Nissen, Jens Larsen, Allan Jørgensen, Birgith Tørsleff, Tove 
Granild 
Suppleanter: Frank Vogensen 
 
Dagsorden: 
1. Udvalgsrepræsentanters punkter 
2. Regnskab 2018 og budget 2019 
 
 
1. Udvalgsrepræsentanters punkter 
Jørgen /juniorsejlads 
Jørgen synes ikke han er ordentligt informeret om beslutninger om salg af de gamle / fravalgte følgebåde til 
juniorsejlads (Tomaten og Buster).  Og synes også, at det nye alternativ, en mindre RIB købt fra 
dykkerklubben, har mangler. 
 
Jens/seniorklubben 
Vores fantastiske flagmast er efter en grundig renovering og en stor indsats fra seniorerne på vej op igen i 
sin fulde højde. Der mangler nu bare det nødvendige tovværk. 
Da vi jo er i fuld gang med ansøgninger til finansiering af vores nye junior/jolleskur, er det allerede aftalt, at 
klubbens både tages på land sådan at det kommende byggeområde står frit tilgængeligt. 
 
Allan/0nsdagskapsejlads - dommerbåd 
Allan er i løbet af denne sæson trådt til som hjælper på dommerbåden og som ny bådsmand på båden. 
Skønt og 1000 tak for interessen. Allan efterlyser, at endnu en eller to personer vil være med til at dele 
opgaven sammen med ham og Viggo. Allan deltager i DS Klubkonference seminar om banesejlads, det 
samme gør Anette Fentz. Desuden deltager Allan i kursus om Baneleder i februar til næste år. Bestyrelsen 
bakker så hjertens gerne op om den slags interesser, initiativer og kursusønsker. 
Allan fremsætter ønsker om indkøb af bøjer, der udelukkende ligger på/anvendes af Lilly, så ankre/kæder 
og tov passer til opgaven. Der er også behov for spil til at trække ankre og bøjer op med. Allan indhenter 
tilbud på det ønskede grej, så det kan komme med i budgettet for næste år. 
 
Birgith/arrangementer 
Vi aftaler detaljer omkring tilmelding og betaling for deltagelse i afriggerfesten 2018. Invitation sendes ud i 
uge 41/42. 
 
Tove/medlemskab 
Tove er fortsat med på at varetage denne super vigtige opgave og holde os skarpe på de nyeste 
opdateringer i forhold til regler og bestemmelser omkring persondata. 
 
2. Regnskab og budget 
Arne leverede en opdateret version af regnskabsstatus.  
Da generalforsamlingen 2019 kommer til at ligge i februar måned, er vi allerede nu observante på at få 
regnskabet for 2018 på plads meget hurtigt efter årsskiftet. Og derfor er det også vigtigt at vi allerede nu 
får input fra alle udvalg til budgetter og deres ønsker/behov for næste år. Vi sender en besked til 
udvalgsformændene om dette / Marianne. 
 
Næste møde: 5. november 2018 kl. 18.30 
 
Mødet afsluttet kl. 20.30 
 
Referent: Marianne 


