
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 2. januar 2020 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 Hans Henrik Jacobsen, sekretær  
 Carsten Glem, 1. suppleant 

Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
 
Hovedrengøring: Bestyrelsen mødte op til et meget flot rengjort klubhus. Vores  nye rengøringsleverandør havde 
faktisk stadig 4 mænd i gang med at lægge sidste hånd på en gennemgribende rengøring fra gulv til loft. Meget 
flot arbejde. På spørgsmål fra Jens Larsen om hvem som køber rengørings- og toiletartikler fremover, undersøger 
Torben snarest hvilke produkter det nye rengøringsfirma selv kommer med og hvad vi selv skal købe. Aktion: 
Torben og Hans Henrik 
 
Gilleleje Cup 2020 (13.06.2020):  Bemærk at datoen er rykket en uge. Viggo Lemche har desværre trukket sig som 
tovholder på denne sejlads. En ny tovholder søges med lys og lygte, da arbejdet med årets sejlads skal i gang 
snarest. Sidste års tovholder, Hans Henrik, vil gerne medvirke med erfaring og gode råd under hele forløbet. 
Henvendelser fra interesserede, også til selve udvalget, bedes sendt til Hans Henrik på info@gillelejesejlklub.dk 
 
Tilmelding til arrangementer via klubmodul: Steen-Birger arbejder fortsat på en dato og inviterer bestyrelse samt 
andre relevante medlemmer til uddannelse i at anvende klubmodulet. Det er besluttet at klubben fremover skal 
have en ”superbruger” til klubmodulet, mere herom senere.    Aktion: Steen-Birger 
 
Klubaftener: Alle 4 arrangementer nu på plads og lagt i klubkalenderen:  
28.01.2020 kl. 19 – 22: Mads Christensen fra OneSails i Helsingør holder foredrag om sejl, mast og trim. 
11.02.2020 kl. 19 – 22: Hans Tørslev holder foredrag om metrologi 
24.03.2929 kl. 19 – 22: Allan & Majbritt Hoppe, Per & Anne Hendriksen samt Thorbjørn & Kirsten Johansen holder 
foredrag om sikkerhed. 
21.04.2020 kl. 19 – 22: Birger Scheufens holder kursus i spilersejlads 
 
Aktivitetsplan 2020: Carsten har udarbejdet et meget brugbart ”årshjul” hvor alle datoer for fremtidige 
arrangementer indlægges og herfra overføres til klubbens kalender. Nye tilføjede datoer er: 
 
Frivillig middag: Fredag den 7. februar 2020 kl. 19.00 
Generalforsamling: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 
Standerhejsning: Lørdag den 25. april kl. 13.00 med efterfølgende frokost kl. ca. 14.00 
Standernedhaling: Lørdag den 31. oktober kl. 14.00 
Afriggerfest: Lørdag den 31. oktober kl. 18.00 
 
Forsikringer: Bestyrelsen er fortsat i gang med at tjekke klubbens forskellige forsikringer og indhenter tilbud. 
Aktion: Gitte 
 
Præmieskab/Plaquetter: Hans Henrik har talt med flere leverandører. Endelig beslutning om indkøb følger. 
 
Jollehus: Indretning med hylder og kroge til kapsejladsudstyr foretages snarest af Jørgen Vidstrup og Bent Holm 
Nielsen. Troels Johansen sørger for at få følgebåde indendørs og påhængsmotorer vinterklargjort. Øvrig 
organisering står Torben Grønbech for. Aktion: Torben 
 
Service og glas: Jens M. Larsen har fået ok til at supplere service til klubben iflg. tilbud fra KEN Storkøkken. 
 



Mastebro: Jens M. Larsen har tidligere modtaget tilbud fra firmaet Kystsikring ApS. om renovering/udskiftning af 
dele af klubbens mastebro. Alle er enige om at tilbuddet på kr. 228.000 + moms er meget højt og alternative tilbud 
søges. 
 
Redningsveste fra Tryg Fonden: Til brug for besøgende på havnen - Er modtaget og lægges på loftet indtil 
opbevaringskasser er etableret til foråret. (Aktion: Steen Billenstein og Bent Holm Nielsen). En stor tak til Annette 
Fentz som ansøgte Trygfonden om denne bevilling. Der lægges snarrest et skriv på hjemmesiden vedr. 
redningsvestene. 
 
Klubbens økonomi: Steen-Birger gav en kort gennemgang. Økonomien er inde i en god gænge. Et tilskud til 
jollehuset udefra er ikke modtaget i regnskabsåret 2019, dette bliver der taget forbehold for i det kommende 
årsregnskab. Årsregnskabet 2019 forventes færdigt i løbet af ca. 14 dage hvorefter det bliver forelagt for 
revisorerne for godkendelse. Aktion: Steen-Birger. 
 
Reparation af huller i området omkring klub og parkeringsplads: Torben kontakter havnen når renovering af 
moler er tilendebragt og daglig tung kørsel på arealerne er afsluttet. Aktion Torben 
 
Workshop den 02.02.2020: Gitte har lavet et supert oplæg til vores workshop med de forskellige udvalg i klubben. 
Invitationer til udvalgsformændene udsendes i disse dage. Udvalgsformændene opfordres til at medtage 
medlemmer som har tilknytning til deres udvalg og som kan komme med gode indspark i debatten. Morgenen 
indledes med vision og mission for GSK i fremtiden. Formiddagen bliver gruppearbejde i udvalgene og 
eftermiddagen med tværfagligt samarbejde grupperne imellem. Aktion: Hele bestyrelsen 
 
Loft over klubben: Det undersøges om der kan laves en fastgørelse til stigen til loftet, så den kan sikres når den er 
i brug. Ligeledes vil der blive opsat en lamineret tegning af loftet med angivelse af hvor de forskellige opbevarede 
effekter ligger, f.eks. et specificeret område til hver af klubbens skolebåde ! Aktion: Jørgen 
 
Frivilligfest 2020: Som tidligere nævnt afholdes årets ”Frivilligfest” fredag den 07.02.2020. Gitte sørger for 
indbydelse og Jørgen sørger for mad og drikkevarer. Aktion: Gitte og Jørgen 
 
Velkomstbrev til nye medlemmer: Der var forslag om, i introbrevet til nye medlemmer, at spørge ”hvad de nye 
medlemmer kunne tilbyde klubben af hjælp” F.eks. er du tømrer, murer, elektriker etc. 
 
Hans Henrik kontakter Jens M. Larsen med svar på diverse spørgsmål samt beder Jens om at tilføje nye datoer i 
klubkalenderen. Aktion: Hans Henrik. 
 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i GSK torsdag den 6. februar 2020 kl. 17.00 
 
 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 4. januar 2020 


