Referat af ordinær generalforsamling i Gilleleje Sejlklub tirsdag den 10. marts 2020
Der var fremmødt 33 medlemmer med stemmeret, ingen fuldmagter, - vel meget pænt i disse corona virus tider.
Formanden Torben Grønbech bød forsamlingen velkommen og havde 4 korte punkter han gerne ville nævne inden
generalforsamlingen gik i gang:
-

Juniorafdelingens nye formand Tom Zehngraf blev præsenteret. Den tidligere formand Jørgen Nissen har
besluttet at trappe ned. Stor tak til Jørgen for den mangeårige indsats .
Tak til Ronny og Henrik for det meget store arbejde med at planere og opfylde foran det nye jollehus. I alt ca.
50 tons cementgrus er udlagt !
Bestyrelsen har nedsat et nyt udvalg som skal stå for fondsansøgninger og søgning om sponsorater til GSK –
hvis nogen ønsker at deltage i dette udvalg kan de henvende sig til udvalgsformand Viggo Lemche.
Steen Billenstein blev onsdag den 04.03.2020 tildelt Gribskov Kommunes Idrætslederpris 2019. Stort tillykke

1. Valg af dirigent.
Ole Thye blev foreslået af bestyrelsen som dirigent og blev valgt. Ole takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse v/formand Torben Grønbech.
Den fulde beretning er vedhæftet dette referat.
Der blev svaret på enkelte spørgsmål og beretningen blev taget til efterretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer Steen-Birger Aagaard.
Steen-Birger Aagaard gennemgik det revisorpåtegnede regnskab med fokus på de vigtigste punkter.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til bl.a. kommunale tilskud, antal medlemmer, antal nye elever i
sejlerskolen, klubbens forsikringer, solgt følgebåd og investering af egenkapital. Alle spørgsmål blev besvaret
hvorefter regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Thor Ebbesen havde indsendt følgende forslag:
Forslag til generalforsamling den 10. marts 2020: Forslag til en bedre akustik i det store lokale. Lyden er
særlig slem, når vi er mange samlet (de gode fester). Hvis det kan gøres, må vi nok snakke med nogen
fagfolk.
Eftersom Thor Ebbesen ikke var til stede ved generalforsamlingen måtte dirigenten konstatere at forslaget
bortfaldt, hvis ingen af de tilstedeværende ville repræsentere forslaget . Bestyrelsen lovede dog, uden
forpligtelse, at kontakte fagfolk om hvad der evt. kunne gøres og hvad det ville koste. Forsamlingen tog dette
til efterretning.
5. Forelæggelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent v/kasserer Steen-Birger
Aagaard
Steen-Birger Aagaard gennemgik det fremlagte budget, igen med fokus på de vigtigste punkter. Der blev
fremvist interessant statistik over GSK medlemmer fordelt på køn og alder i perioden 2014 – 2020. Disse tal
blev også sammenlignet med DS statistik samt den samlede danske befolkning. Der blev stillet flere
spørgsmål til budgettet, bl.a. til kontingent til Dansk Sejlunion, kommunalt tilskud til vedligeholdelse,
omkostninger til drift af klubbens både, afsat beløb til H-båds Liga stævne samt fonds- og
sponsoransøgninger. Alle spørgsmål blev besvaret.
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent blev vedtaget:
i.
ii.
iii.
iv.

Juniorer, alder 9 – 19 år, kr. 600.
Ung seniorer, alder 20 – 24 år, kr. 700.
Seniorer, alder 25 – 64 år, kr. 900.
Seniorerægtepar/samboende i alder 24 – 65 år, kr. 1.200.

v.
vi.
vii.
viii.

Husstand, samlet medlemskab for alle personer i hele familien på samme
adresse, kr. 1.600.
Pensionist, alder 65+, kr. 750.
Pensionist ægtepar, ældste ægtefælle er 65+, kr. 1000.
Eksterne foreninger, kr. 1.200.

6. Valg af bestyrelse:
a. Formand, Torben Grønbech - på valg for 1 år, modtager genvalg
b. Næstformand, Gitte Busch Pedersen – på valg for 2 år, modtager genvalg
c. Kasserer, Steen-Birger Aagaard – på valg for 2 år, modtager genvalg
d. Sekretær, Hans Henrik Jacobsen - på valg for 1 år, modtager genvalg
Hele bestyrelsen blev genvalgt
7. Valg af suppleanter:
a. Carsten Glem – på valg for 1 år, modtager genvalg.
b. Jørgen Vidstrup – på valg for 2 år, modtager genvalg.
Begge suppleanter blev genvalgt
8. Valg af 2 revisorer – for 1 år:
a. Michael Fougt – modtager genvalg.
b. Børge L. Vestergaard – modtager genvalg.
Begge revisorer blev genvalgt
9. Valg af 1 revisorsuppleant – for 1 år:
a. Jens M. Larsen – modtager genvalg.
Revisorsuppleanten blev genvalgt
10. Eventuelt
Der var ingen spørgsmål under eventuelt
Under dette punkt, gav næstformand Gitte Busch Pedersen til sidst, som lovet i formandens beretning, en
gennemgang af den workshop som bestyrelsen havde afholdt den 02.022020 og hvori alle udvalgsformænd
og flere medlemmer fra de enkelte udvalg deltog. Workshoppen fokuserede på Mission, Vision og Fællesskab
på tværs i GSK. Dagen blev meget vellykket og bestyrelsen har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger. Det er muligt at der igen til næste år afholdes en workshop !
Gitte opfordrede til, at vi hver især inviterer en ny ind som frivillig, så har vi sikret ”dobbelt op” på de mange
gode og sjove opgaver gennem den kommende sæson.
Der vil snarest, på klubbens opslagstavle, blive opsat mere detaljeret information om workshoppen !
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev ophævet kl. ca. 20.45.

Referent: Hans Henrik Jacobsen
Gilleleje den 11. marts 2020

GODKENDT

GODKENDT

Ole Thye – Dirigent

Torben Grønbech – Formand

Bilag: Formandens beretning
Siden den ekstraordinære GF i juni 2019 har bestyrelsen arbejdet målrettet og
ihærdigt på, at skabe et miljø hvor stort engagement skal være drivkraften i vores
klub.
Som formand er jeg dybt imponeret over det engagement der er i hele
bestyrelsen, og jeg må sige vi har fået rimeligt styr på hvad der er op og ned i GSK.
Steen Birger har med den gamle kasserers store hjælp fået styr på regnskabsforståelsen, indberetning af medlemstal til DS og kommunen og ikke mindst
klubmodulet. Gitte har skabt overblik over klubbens mange forsikringer, hun
navigerer med overblik og har de gode ideer til klubbens fremtid. Hans Henriks
erfaring fra tidligere bestyrelsesarbejder skinner klart igennem, og ikke mindst den
vigtige rolle der ligger i at skrive bestyrelsesreferaterne i alle kender fra hjemmesiden og opslagstavlen. De to suppleanter nyder bestyrelsen virkelig gavn af,
Carsten med sin ”elektroniske” viden og Jørgen med sin praktiske tilgang til mangt
og meget.
Vi vil også benytte lejligheden til at fremhæve den formidable indsats i mange
frivillige GSK’ere yder, til gavn for klubhus, aktiviteter og ikke mindst gode fælles
arrangementer. Det er bare helt specielt at møde den velvilje og lyst der er til at give
en hånd med. GODT GÅET.
Hertil skal nævnes: kaffe på terrassen til gæstesejlerne, Vild med Vand, Molebøf,
Indvielse af jollehus, Onsdagsmatcher inkl. Klubmesterskab/Sildesejlads,
Standernedhaling og Afriggerfest, Julegløgg samt alle arrangementer de enkelte
udvalg selv afholder.
En særlig tak skal lyde til de personer der har været involveret i projekt jollehus samt
arealet omkring, samt seniorerne som holder klubhus og udenoms arealer.
Vi kender alle vores glimrende sejlerskoles leder Steen Billenstein, som
med excelark og statistik styrer skolen på sikker kurs. Steen brænder for at lære fra
sig, for at skabe interesse i det at lære sejladsens mange muligheder for interesserede sejlere, og ikke mindst evnen til at tiltrække nye medlemmer til GSK. Steen
har fortalt, at der er henved 800 personer som på den ene eller anden led har været
i kontakt med Steen med henblik på en sejleruddannelse, det er godt gået, og
fortsæt endelig med det. Mon ikke også Bente bakker dig op til trods for den megen
tid du bruger.
Derfor valgte bestyrelsen at indstille Steen Billenstein til årets idrætslederpris 2019 i
Gribskov kommune. Steen og jeg deltog onsdag den 4 marts i kulturhuset Helsinge
med festmiddag, og hvor vinderen af prisen skulle offentliggøres. Steen modtog
prisen med stående bifald fra alle 300 personer i salen. Jeg tør godt røbe at Steen
var pave stolt.

Med denne pris er GSK blevet fremhævet i medierne, og vi håber dette er med til at
gøre vores klub endnu mere attraktiv for kommende medlemmer.
Det er også bemærkelsesværdigt at Danmarks første stævne i issvømning
(2020) blev afholdt i Gilleleje med vores klubhus som omdrejningspunkt, og så
ovenikøbet et DM hvor mange svømmere kæmpede bravt i det ”halvkolde” vand.
Arrangementet blev overværet af rigtig mange tilskuere der lagde vejen forbi, TVLorry som sendte begivenheden ud i æteren, og hele set-uppet var GSK en stor del
af. Vi kan godt lære noget af dette arrangement idet boder og lotteri med sponsorerede gevinster kan bidrage med en ekstra indtægt til klubben.
Vi bemærkede også hvorledes havnen var involveret i stævnet med stor
hjælpsomhed. Vi ser også at der løbende sker forbedringer og vedligehold fra
havnens side, bl.a med ny bro 5 og 6 samt udvidelse af toiletbygning med brusefaciliteter og overdækket udenoms areal. Bestyrelsen bestræber sig på en god
dialog med havnen, og vi har ideer som vi skal i dialog med dem om.
Som noget nyt har bestyrelsen arbejdet med et oplæg der vedrører GSK’s
værdigrundlag, netop som det blev nævnt på den ekstraordinære GF. Det er vigtigt
for bestyrelsen, at vi arbejder åbent om dette, og at der er stor involvering fra
medlemmernes side. Det viser der sig at være, og i den forbindelse vil vi gerne
fremhæve vores workshop hvor bestyrelsen og alle udvalgsformænd med kollegaer
var indbudt til at drøfte og strømline oplægget til klubbens kerneværdier, mission og
vision. Dagen var helt speciel, idet vi oplevede stor indlevelse og lyst til at melde ind
med kommentarer omkring oplægget. Vi startede dagen med et solidt morgenmåltid,
fulgt op med en god frokost senere og dagen mundede ud i fremlæggelse af
udvalgenes ideer på flipovers. Denne workshop sammen med alle ideer og inputs
mundede således ud i det, som bliver vores sejlklubs værdigrundlag. Dem skal vi se
senere i aften.
Hvilke spændende opgaver ser vi så ind i fremadrettet:
 Der er et nyt spirende udvalg til varetagelse af fondsansøgning.
 Gilleleje Cup til juni, og som har 10-års jubilæum i år.
 Vild med Vand til august.
 H-båds ligastævne til august.
 Vi skal vise os selv og omverdenen at vi skam har pokaler i klubben, så vi skal
have et skab til pokaler hængt op her i lokalet.
 Mandag: mandagssejlerne.
 Tirsdag og torsdag: juniorsejlads.
 Onsdag: kapsejladsaften.
 Alle hverdage stor aktivitet med sejlerskolen.
 Bestyrelsen forbereder en workshop igen.
 Vi gentager succesen store oprydningsdag.

Vi opfordrer til at hjemmesiden benyttes flittigt, idet alle informationer fremgår deraf.
En ny feature er årshjulet med info om faste aktiviteter og hvornår de foregår.
Sluttelig vil bestyrelsen naturligvis bestræbe sig på at opretholde GSK’s
gode renomme’ udadtil som en attraktiv sejlklub til gavn for sejladsens fremme og
den gode klubånd der hersker.
Bestyrelsen betragter tiden fra den ekstra ordinære GF frem til nu som en slags
prøvetid, som i kære medlemmer i aften skal afgøre om vi har bestået. Der har
været bump på vejen, bl.a skift af rengøring, men så sandelig også succes. F.eks fik
vi det fulde fondsbeløb der blev søgt om til jollehuset.
God vind fremover til GSK.

