
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 5. december 2019 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 Hans Henrik Jacobsen, sekretær 
 Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
Afbud: Carsten Glem, 1. suppleant 
 
 
Returpant flasker: Der har ikke været den store interesse i juniorafdelingen for at stå for aflevering af tomme 
flasker mod at få evt. pant til afdelingen. Jørgen og andre står, i lighed med tidligere for aflevering.  
 
Gilleleje Cup 2020 (06.06.2020):  Viggo Lemche søger fortsat interesserede deltagere til dette udvalg. 
 
Medlemskort til GSK med engelsk tekst og til selvprint: Ligger klart – Tak til Bent Holm Nielsen for udarbejdelse.  
 
Tilmelding til arrangementer via klubmodul: Steen-Birger inviterer bestyrelse samt andre relevante medlemmer 
til uddannelse i at anvende klubmodulet. Dette bliver i begyndelsen af det nye år. Det blev besluttet at klubben 
fremover skal have en ”superbruger” til klubmodulet, mere herom senere.    Action: Steen-Birger 
 
Klubaftener: Foreløbig er 2 arrangementer på plads:  
28.01.2020 kl. 19 –  22: Mads Christensen fra OneSails i Helsingør og holder foredrag om sejl, mast og trim. 
24.03.2929 kl. 19 – 22: Allan & Majbritt Hoppe, Per & Anne Hendriksen samt Thorbjørn & Kirsten holder foredrag 
om sikkerhed. 
Yderligere 2 arrangementer i henholdsvis februar og april er under planlægning og kommer til at dreje sig om  
metrologi og spilerteknik- og sejlads. Arrangementerne vil blive slået op på klubbens hjemmeside og klubbens 
facebookside snarest. 
 
Store Oprydningsdag: Søndag den 24.11.2019 var en meget stor succes. Godt 30 medlemmer mødte op til 
morgenkaffe kl. 9.00 og kl. 9.30 gik oprydningen af både klub og udendørs arealer i gang. Bestyrelsen takker de  
fremmødte mange gange – her var virkelig tale om fælles klubånd. Nærmere referat og billeder kan ses på 
klubbens hjemmeside. 
 
Forsikringer: Bestyrelsen er fortsat i gang med at tjekke klubbens forskellige forsikringer. Aktion: Gitte 
 
”Workshop den 02.02.2020”: Bestyrelsen debatterede skelettet til denne begivenhed og en struktur for dagen 
blev gennemgået. Den endelige plan for dagen fremlægges og besluttes på næste bestyrelsesmøde. Action: Gitte 
 
Præmieskab/Plaquetter: Hans Henrik har fundet leverandører med et passende udvalg og fik ok til indkøb af de 
aftalte præmier. Action: Hans Henrik 
 
Jollehus: Regnskab for den færdige bygning er underskrevet af formanden og indsendt. Tak til Marianne H. Nielsen 
for arbejdet som tovholder. 
 
Medlemsstatistik: Steen-Birger har udarbejdet en meget detaljeret og meget spændende statistik over klubbens 
medlemmer fordelt på alder og køn. Statistikken viser også sammensætningen af medlemmer i GSK sammenlignet 
med de samme grupper i Dansk Sejlunion og generelt i Danmark. Denne statistik vil blive fremlagt for GSK’s 
medlemmerne til førstkommende generalforsamling i marts 2020. 
 



Ny aftale om rengøring af klubhus: Bestyrelsen har, på opfordring fra flere medlemmer, undersøgt klubbens 
rengøringsforhold og efterfølgende indhentet tilbud fra flere rengøringsfirmaer. Det er herefter besluttet, med 
start 1. januar 2020, at rengøringen overgives til firmaet ”Renice”. Prisen bliver den samme som vi hidtil har betalt. 
 
Referater fra bestyrelsesmøder: Vil fremover blive opsat på opslagstavlen i klubhuset til venstre for indgangen, 
således medlemmer uden adgang til hjemmesiden også kan læse dem. (Aktion: Hans Henrik) 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i GSK torsdag den 2. januar 2020 kl. 17.00 
 
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en Rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår ! 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 8. december 2019 
 


