
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Sejlklub d. 19. februar 2019 

 
Der var 49 fremmødte deltagere, alle med stemmeret.  
Tilstede ved fuldmagt: 1 person. Stemmer tilstede: 50. 
 
1. Valg af dirigent 
Ole Thye blev foreslået som dirigent og valgt. Ole takkede derefter for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 

 
2.  Bestyrelsens beretning  
Peter Christensen gennemgik årets beretning, og den blev godkendt. Det blev især bemærket at: 

- Vi fortsat har god kontinuitet i klubbens mange aktiviteter.  
- Vi er kommet i gang med opførelse af nyt jollegrej- og juniorhus med Torben Grønbech som tovholder og 

koordinator af den store frivillige indsats, der bliver lagt i dette projekt. Desuden er der skaffet 175.000 kr. 
som ekstern finansiering fra fonde. 

- Der er fortsat udvikling i vinterundervisning i klubben, med kurser i særklasse, og nu med både VHF, Y3 og Y1 
undervisning. 

- Der er endnu engang anledning til at rette en stor tak til alle de medlemmer, der bidrager med stort og småt, 
og er med til at gøre GSK til en levende klub og Gilleleje til en levende by. 

Der blev svaret på spørgsmål fra forsamlingen, hvorefter beretningen blev taget til efterretning. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 
Arne Henriksen fremlagde det revisorpåtegnede regnskab. Resultat af driften var DKK 59.872 i minus holdt op imod 
et budgetteret underskud på DKK 161.790 kr. Balancen udviste DKK 645.772 med en egenkapital på DKK 566.825.  
Forklaringen på afvigelsen mellem budget og resultat skyldes primært to faktorer. Budgetterede udgifter til 
ekstraordinære poster (forbedring af bro ved mastekranen, nyt bomanlæg og egenfinansiering af nyt jollegrejskur) 
blev ikke afholdt i 2018. Posterne går nu igen i budgettet for 2019. Der er foretaget afskrivning af møbler med en 
udgiftspost på DKK 147.000. Saldo for akkumuleret overskud af Gilleleje Cup er nu på DKK 69.500. Der var ingen 
spørgsmål. Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
Forslag a) uændrede kontingenter. Forslaget blev udsat til drøftelse efter gennemgang og i sammenhæng med 
vedtagelse af budget for 2019. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag til behandling. 
 
6. Budget for 2019 
Med uændret kontingent lægges der op til et resultat i 2019 på minus DKK 91.900 i driften. Det skyldes først og 
fremmest ekstraordinære budgetterede omkostninger til omlægning / forhøjelse af bro ved mastekranen, nyt 
bomanlæg og egenfinansiering til nyt grejskur på tilsammen DKK 215.000.  
Budgettet blev vedtaget. 
 
7. Valg til bestyrelse 
a) Formand Peter Christensen - på valg for 2 år. Blev genvalgt. 
b) Næstformand Steve Jørgensen – ikke på valg. 
c) Kasserer Arne Henriksen – ikke på valg. 
d) Sekretær Marianne H. Nielsen - på valg for 2 år, modtog ikke genvalg. Bestyrelsen havde indmeldt Allan Jørgensen 
til posten. Allan Jørgensen blev valgt.  
  
8. Valg af en suppleant for to år 
Frank Vogensen, på valg for 2 år og modtog ikke genvalg. Peter Schiødte var indmeldt af bestyrelsen til 
suppleantposten. Peter Schiødte blev valgt. 
Steen-Birger Aagaard fortsætter som suppleant (valgt for to år og derfor ikke på valg). 
 
 



 
9. Valg af to revisorer for et år 
Børge Westergaard - modtager genvalg og blev valgt. 
Allan Jørgensen – modtager genvalg. I det tilfælde, at Allan blev valgt til en bestyrelsespost, var Michael Fougt 
foreslået af bestyrelsen til revisorposten. Michael Fougt blev valgt. 
 
10. Valg af en revisorsuppleant for et år 
Jens M. Larsen - modtager genvalg og blev valgt.  
 
11. Eventuelt 
Intet. 
 
Afslutning 
Dirigenten takkede bestyrelsen for det gode arbejde i 2018, og Marianne, der hermed afslutter 5 års arbejde i 
bestyrelsen.  Ole takkede desuden forsamlingen for go ro og orden. 
Klubben bød på kaffe / øl / vand. 
 
Dato: 1. marts 2019 
 
 
___GODKENDT______                                                                                          ______GODKENDT_______ 
Ole Thye, dirigent    Peter Christensen, formand 


