
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 14. maj 2020 
 
 

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  
 
Klubaktiviteter: Efter regeringens og DS’s seneste udmelding 13/5, er det nu tilladt at udføre administrativt 
arbejde i klubhuset samt at benytte klubhusets toiletter. Rengøring af toiletter i GSK’s klubhus bliver igen 
påbegyndt fra uge 21 ligesom der opsættes beholdere med håndsprit/gel. Rengøring af resten af klubben er 
fortsat sat på pause. Mandagssejlads og onsdagsmatch i klubregi er fortsat på standby, da de nyeste 
anvisninger ikke er præcise nok. Steen Billenstein spørger sejlerskolens instruktører om de og eleverne vil 
føle sig trygge ved at sejle med kun 2 elever pr. båd, indtil yderligere lempelser annonceres! Alle skolebådene 
forsynes med håndsprit og skal rengøres efter brug. Juniorafdelingens tirsdagsundervisning opdeles i 2 hold 
af max. 10 personer (inkl. træner). Et hold fra 16.30– 18.00 og et hold fra 18.15 – 19.30. Alt vil foregå 
udendørs og der vil IKKE være spisning efterfølgende . Ovenstående forhold vil blive lagt på klubbens 
hjemmeside. (Aktion: Gitte)  
 
Standerhejsning: Bestyrelsen satte standeren sammen med en mindre gruppe medlemmer lørdag den 25/4. 
Omtale ligger på klubbens hjemmeside og formandens tale samt interview med samme ligger på begge 
Gilleleje Sejlklubs Facebook sider. 
 
Gilleleje Cup 2020 (13.06.2020):  Det blev efter regeringens udmelding, gældende fra 10/5, desværre 
besluttet at udsætte 10 års jubilæumsstævnet ”Gilleleje Cup 2020” til juni 2021. Da de næste lempelser først 
forventes at træde i kraft per 8. juni og det ikke er sandsynligt, at vi fra denne dato må samle omkring 150 – 
200 sejlere, hverken på vandet, til fælles morgenmad,  moleøl/præmieuddeling eller festmiddag, er det  
umuligt at gennemføre arrangementet. Alle tilmeldte deltagere, afventende deltagere, sponsorer og GSK 
frivillige har fået besked og deltagere som allerede har indbetalt indskud til sejlads/gallamiddag refunderes i 
disse dage. 
Steen-Birger har ansøgt DIF/DGI’s ”corona hjælpepulje” om refusion af forventet overskud fra Gilleleje Cup 
2020 på kr. 11.077, svarende til sidste års overskud, men det er nok tvivlsomt om det vil lykkes. 

 
Aktivitetsplan 2020: Carsten lægger det udarbejdede årshjul på GSK hjemmesiden. Henrik Bo undersøger 
om det på sigt kan interagere med klubbens kalender. (Aktion: Carsten og Henrik Bo) 
 
Fondsansøgninger: Viggo Lemche har godt gang i fondansøgningerne til blandt andet ny RIB følgebåd  og en 
ny bro ved mastekranen. Vi afventer svar ! 
 
Møde med havnen: Torben og Gitte har haft et rigtigt godt møde med havnen (Anette Fejsø, Per Klug og 
havnefoged Jesper Jørgensen). Mange emner blev vendt (Jesper kunne bl.a. oplyse at der i 2019 havde været 
besøg af 8000 gæstesejlere). Havnen vender tilbage med svar på forespørgsler efter deres næste 
bestyrelsesmøde. Begge parter gav udtryk for at mødet var givtigt, hvorfor det vil blive lagt ind i en fast 
kadence.  
 
Underskrevet referat af Generalforsamling 2020: Er nu underskrevet og arkiveret. 
 



Færdigindretning af jollehus:  Færdigindretningen er nu tilendebragt og de frivillige skal have en kæmpetak 
for veludført arbejde både indendørs og udendørs. Også en stor tak til Brdr. Petersen for sponsering af 
kobberplader på ender af spær og til Thorbjørn for forarbejdning og opsætning af samme !  
 
Nyt oversejl til terrassen: Torben undersøger fortsat muligheden for delvis overdækning af terrassen frem 
for et nyt oversejl som ikke fungerer optimalt. Flere ting skal i denne forbindelse undersøges før der evt. kan 
arbejdes videre med sagen. (Aktion: Torben) 
 
Kapsejladsudvalget: Hans Henrik, som er ny kontaktperson i bestyrelsen for kapsejladsudvalget, indkalder til 
møde for at få lagt årets kapsejladser på plads i kalenderen, tale om hvad kapsejladsudvalget kan gøre for at 
få flere GSK’ere til at sejle kapsejlads samt at følge op på februars workshop. (Aktion: Hans Henrik) 
 
H-båds Liga stævne (29. – 30.8.2020): Vi håber stadig at dette stævne kan afholdes. Stævneudvalg skal 
sammensættes snarest. Stævneleder skal findes ! Muligheder for stævnemiddag (i Gilleleje Hallen) samt 
tilskuer ”tribune” i Gilleleje Ro- og Kajakklub undersøges. Thorbjørn vil, i lighed med sidste år, gerne lægge 
dommerskib til og Troels vil gerne sejle følgebåd (RIB). (Aktion: Gitte og Torben) 
 
Borde bænke til terrassen: Torben og Helle Grønbech har talt med mulige sponsorer for 6 lækre 
borde/bænke sæt i lærketræ. Foreløbig har 3 givet tilsagn: Bisgaard, Fiskernes Deli og Havhøkeren – de sidste 
3 forventes at falde på plads snarest.   GSK har tilbudt havnen de af de gamle sæt som kan bruges, til 
opsætning på arealet hvor mastebukkene står om vinteren. (Aktion : Torben) 
 
”TRYG redningsveste”: De af TRYG sponsorerede redningsveste, til brug for besøgende på havnen, vil snarest 
blive sat frem på stativer eller i skabe med skilte som rekvireres fra TRYG. Når det hele er klar, vil Annette 
Fentz som sikrede sponsoratet lave en artikel til hjemmesiden. (Aktion: Torben) 
 
Økonomi: Økonomien er fortsat sund – vi har pt. 461 medlemmer og der er god tilgang af nye! 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i GSK torsdag den 4. juni 2020 kl. 19.00 
 
  
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 15. maj 2020 
 
 


