
 

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Gilleleje Sejlklub mandag 

den 24. juni 2019 

Skal den nuværende bestyrelse fortsætte? 

 

Der var fremmødt 124 medlemmer med stemmeret, inklusive fuldmagter. 

 

1. Valg af dirigent.  

 

Ole Thye blev foreslået af både bestyrelsen og initiativtagerne til den ekstraordinære 

generalforsamling. Ole Thye takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære 

generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og beslutningsdygtig. 

 

2. Indkomne forslag 

A. Medlemmers mulighed for at fortælle deres version af hændelsesforløbet vedrørende 

afskedigelsen af en frivillig leder.  

B. Med henblik på måden hvorpå bestyrelsen har afsat en frivillig leder i juniorafdelingen, 

er der skabt en mistillid til om den nuværende bestyrelse er i stand til at drive GSK på en 

ordentlig og anstændig måde baseret på frivillig arbejdskraft. 

 

 Torben Grønbech fra initiativtagerne gjorde rede for sin og initiativtagernes version af 

hændelsesforløbet. Enkelte andre i forsamlingen gjorde ligeledes rede for deres version inklusiv den 

afskedigede frivillige leder. Slutteligt gjorde formanden Peter Christensen rede for sin version. 

 

Skriftlig afstemning om den nuværende bestyrelse skal fortsætte:    

Hvis afstemningen bliver et NEJ til at den nuværende bestyrelse må fortsætte,  

– skal bestyrelsen træde tilbage, og en ny bestyrelse skal vælges,  

– og en ny bestyrelse vælges fra dags dato til generalforsamlingen i februar/marts 2020 

 

103 medlemmer stemte NEJ 

  19 medlemmer stemte JA 

    2 medlemmer stemte blankt 

 

Den nuværende bestyrelse trak sig og dirigent Ole Thye spurgte om initiativtagerne havde gjort sig 

nogen tanker om sammensætningen af en ny bestyrelse. Torben Grønbech kunne bekræfte at dette 

var tilfældet og at følgende var villige til at indtræde i en ny bestyrelse: 



 

Torben Grøndahl, formand 

Gitte Busch Pedersen, næstformand 

Steen-Birger Aagaard, kasserer 

Hans Henrik Jacobsen, sekretær 

 

Carsten Glem, 1. suppleant 

Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 

 

Der var ikke andre som ønskede at stille op og den nye bestyrelse blev hermed valgt som ovenfor 

anført. 

 

Torben Grønbech takkede, på den nye bestyrelses vegne, for valget og takkede også den gamle 

bestyrelse for deres indsats og opfordrede til et godt samarbejde med ALLE medlemmer i GSK i 

fremtiden. Også et andet medlem sluttede af med at anerkende det arbejde den tidligere bestyrelse 

havde gjort. 

 

Ole Thye takkede forsamlingen for god ro og orden og mødet blev hævet kl. godt 21. 

 

 

Referent: Hans Henrik Jacobsen 

Gilleleje den 6. juli 2019 

 

 

 

Ole Thye, Dirigent                                

 

 

 

 

Den nye bestyrelses første bestyrelsesmøde finder sted efter sommerferien, tirsdag den 6. august 2019 kl. 

20.00 
 


