
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 10. oktober 2019 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 Hans Henrik Jacobsen, sekretær 
 Carsten Glem, 1. suppleant 
 Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
 
Mødet blev indledt med ca. ½ times gennemgang af de forsikringer GSK er omfattet af gennem Dansk Sejlunion 
via Dansk Idrætsforbund og DGI. Gennemgangen blev foretaget af DS forsikringskonsulent Niels Schiellerup og gav 
bestyrelsen en god forståelse for hvordan klubben er dækket. 
Efter gennemgangen blev det besluttet til næste møde at gennemgår klubbens egne forsikringer (klubhus, løsøre 
etc.) Steen-Birger oplyser Gitte om hvilke forsikringer vi har. 
 
Bestyrelsen (Jørgen) arbejder videre med muligheden for at få flaskecontainer opstillet ved klubhuset. 
 
Tovholdere for ”Vild med Vand” i de andre klubber og virksomheder på havnen kontaktes med GSK’s forslag til 
næste års afholdelse lørdag den 8. august 2020. Gitte sender kontaktliste til Hans Henrik som kontakter de andre. 
 
Gitte tilretter Steen Billensteins brev til nye medlemmer og Hans Henrik lægger det på hjemmesiden. 
 
Skilt med parkeringsforbud ved rampen er kommet og opsættes snarest på udvalgt sted. 
 
Hans Henrik har via Dansk Sejlunion undersøgt hvilke sportsbåde som benyttes i andre klubber og fået kontakter 
hvor yderligere information og erfaringer kan indhentes. Der blev talt om ansøgning af sponsorater, men ingen 
beslutninger tages før der er skabt commitment blandt ungdomssejlerne i klubben og visionspapir udarbejdes. 
Bestyrelsen arbejder videre med sagen på de planlagte workshopdage i vintersæsonen. 
 
Viggo Lemche har tilbudt sig som tovholder på Gilleleje Cup 2020. Øvrige medlemmer af udvalget søges snarest. 
Hans Henrik får Viggos navn sat på listen over udvalgsformænd. 
 
Liste med klubbens udvalgsformænd og deres tilknyttede kontakt i bestyrelsen opsættes på klubbens opslagstavle 
og hjemmeside (Hans Henrik). 
 
Alle arrangementer skal i fremtiden gå via klubmodulet og ikke via mailingliste. 
 
Steen-Birger gav en grundig regnskabs gennemgang og GSK’s økonomi ser fortsat sund ud. Alle regninger fra 
jollehusbyggeriet skal samles snarest, så både regnskab samt sponsorater kan afsluttes inden 31.12.2019. 
 
Torben har haft kontakt med formanden i Hornbæk Bådklub vedr. bl.a. VHF kursus, aftenmatcher, venskabsbyer 
etc. De 2 klubbers bestyrelser har et ønske om at mødes i løbet af vinteren for at udveksle erfaringer. 
 
Muligheden for at printe sit medlemskort til GSK ændres så det bl.a. også bliver muligt at printe det på engelsk, 
hvilket kræves hvis man deltager i kapsejladser i udlandet. Evt. via klubmodul – Gitte undersøger. 
 
Det er besluttet, i foråret 2020, at købe nye borde/bænke til terrassen, da de gamle er i for dårlig stand til at 
reparerer mere på. 
 
Det blev besluttet i 2020 at købe (evt. få sponsoreret) nye trillebøre af en bedre kvalitet end hidtil – det er især 
hjulene som er af en meget dårlig kvalitet på de nuværende. 



 
Bestyrelsen arbejder på at lave 3 – 4 klubaftener med foredrag i løbet af vinteren (det kunne være meteorologi, 
trim af sejl, langtursberetninger etc.) Forslag modtages gerne på mail til en fra bestyrelsen. 
 
Gilleleje Havn har indkaldt til dialogmøde den 16.10.2019 – flere bestyrelsesmedlemmer deltager. 
 
Endelig aktivitets liste for 2020 besluttes på næste bestyrelsesmøde og Carsten udarbejder digitalt ”Årshjul”. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i GSK torsdag den 7. november 2019 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 12. oktober 2019 
 
 
  
 
 


