
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 5. marts 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 
Ole Thye, bestyrelsens forslag til dirigent ved den kommende GSK Generalforsamling 2020 

 
Ordinær Generalforsamling i GSK tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00: Ole Thye var indbudt til dette 
bestyrelsesmøde, da bestyrelsen peger på ham som dirigent ved den kommende ordinære generalforsamling. 
Dagsorden, Regnskab 2019 og Budget 2020 blev gennemgået. 
Det blev besluttet at flytte Regnskab 2019 og Budget 2020 fra den ”åbne” GSK hjemmeside til klubmodulet da 
disse ikke vedkommer ikke-medlemmer. 
Steen-Birger udskriver opdateret medlemsliste og Carsten og Jørgen registrerer deltagerne ved indgangen. 
 
Aktivitetsplan 2020: Carsten har færdiggjort den endelige udgave af ”Årshjulet”, hvor alle datoer for fremtidige 
arrangementer er indlagt. Nye arrangementer indlægges løbende og overføres herfra til klubbens kalender. 
Årshjulet lægges på klubbens hjemmeside en af de kommende dage (Aktion: Hans Henrik) 
 
Gribskov Kommunes idrætslederpris 2019:  Steen Billenstein blev i går aftes (04.03.2020), meget velfortjent, 
tildelt denne flotte pris efter at være indstillet af GSK’s bestyrelse. Opslag herom lægges på klubbens hjemmeside 
i dag. (Aktion: Gitte). 
 

Vild med Vand 2020 (08.08.2020):  Gitte har på vegne af alle deltagende klubber på havnen ansøgt Dansk 
Sejlunion om kr. 5000 i tilskud. 
Torben kunne oplyse at der arbejdes på et arrangement hvor alle juniorsejlerne deltager i Vild med Vand, sover i 
klubhuset lørdag aften og sejler videre om søndagen. 
 
Vedligeholdelsesarbejder: Steen-Birger mindede om at vi senest til oktober skal beslutte om der er 
vedligeholdelsesarbejder som skal igangsættes – Mulighed for kommunalt tilskud ! 
 
Juniorudvalget: Juniorudvalget har fået ny juniorleder, nemlig Tom Zehngraff, da Jørgen Nissen har ønsket at 
trappe ned. Bestyrelsen retter en meget stor tak til Jørgen Nissen for hans kæmpe indsats gennem årene. 
 
”Storskærm” til klubhuset: Det undersøges fortsat om det vil være hensigtsmæssigt med en 75” storskærm til 
klubhuset i stedet for det nuværende lærred som er svært at se i dagslys eller med lyset tændt i klublokalet. En 
mulig, og billigere løsning, kunne være en ny og mere up to date projector og et nyt lærred. Torben undersøger 
og indhenter tilbud. (Aktion: Torben). 
 
Aktiv Gribskov/Sommerferieaktiviteter: GSK er blevet spurgt om vi, i skolernes sommerferie, kan tilbyde sejlads 
for børn og unge i dagtimerne. Vi har i 2020 ikke kapacitet/personer til at tage denne opgave, men vil arbejde 
aktivt med at kunne gøre det i sommeren 2021 (Aktion: Torben) 
 
Fonds ansøgere: Torben tager kontakt til personer som har udvist interesse for at hjælpe til med fondsansøgninger 
om midler til GSK – der spørges evt. også på generalforsamlingen om der er personer som vil indgå i denne gruppe 
(Aktion: Torben). 
 
Gilleleje Cup 2020 (13.06.2020) 10 års jubilæumssejlads:  Der er pt. 7 tilmeldte både, men tilsagn fra betydeligt 
flere om deltagelse. Planlægningen er godt på vej i det nye meget homogene udvalg. SuperBrugsen Gilleleje har 



igen tilbudt at være hovedsponsor og der er allerede modtaget flere meget flotte præmier fra andre sponsorer og 
flere er på vej. Vi har igen i år fået lov til at benytte Gilleleje Bådebyggeris hyggelige hal til den efterfølgende 
gallamiddag og fest og der bliver igen i år (efter et år uden) levende musik til gallafesten, et supergodt band er 
hyret til at sætte gang i kludene/danseskoene. Gilleleje Havn sponserer igen i år gratis havneplads fra fredag til 
søndag for udenbys deltagende både ! 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Da vi pga. planlægningen af den forestående ordinære generalforsamling ikke nåede alle 
de planlagte punkter ved bestyrelsesmødet i dag 5/3 holder vi et ekstra møde torsdag den 19. marts 2020 kl. 17.00 
 
 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 7. marts 2020 


