
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 4. februar 2021 
 
 

Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 

Carsten Glem, 1. suppleant 
 Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
Afbud: Hans Henrik Jacobsen, sekretær 
 
Referat fra B-mødet den 03.12.20 gennemgået: Korrektion under økonomi – mulighed for at betale med 

MasterCard er desværre udsat (Aktion: Steen-Birger) 

 

Gennemgang af klubbens økonomi v. Steen-Birger:  

a. Regnskabet er underskrevet af revisorer dd. Gennemgået af Steen-Birger 

b. Ansøgning kommunalt aktivitetstilskud og lokaletilskud skal indsendes senest 1. marts. Der 

er nye regler for aktivitetstilskud. Der kræves børneattest for ungdomsinstruktørerne 

vedlagt ansøgningen. Der tages kontakt til instruktørerne om at sende deres attest til 

Steen-Birger (Aktion: Torben) 

c. Kontingent indbetalinger – der er ca. 50 medlemmer der ikke har betalt. Der kan være 

mange grunde fx manglende opdatering af kreditkort eller ønske om udmelding. 

Bestyrelsen kontakter medlemmer der mangler betaling for at støtte op om fortsat 

medlemskab. 

 

Generalforsamling: Er planlagt til d. 23.03.21, der indkaldes efter vedtægterne med opslag i klubhus (Hans 

Henrik), på hjemmeside (Torben) og på mail (Steen Birger). Tekst udarbejdes af Hans Henrik. 

En evt. udsættelse af Generalforsamlingen, pga. Covid-19 restriktionerne vil naturligvis blive udsendt ! 

 

Oplæg til onsdagsmatch 2021: Gennemgået. Tages op igen på næste møde hvor bestyrelsen er fuldtallig. 

Efter næste møde tages kontakt til kapsejladsudvalget. 

 

Sponsorat: H-båden SneHvide har lykkes med at indhente et sponsorat på kr. 5000,- som gives til kranløft 

for H-både der skal til H-bådsstævne i 2021.  

Der vil i 2021 fortsat arbejdes på at få sponsorater til forskellige aktiviteter i klubben. 

 



Gilleleje Cup 2021: Stævneudvalget starter op med planlægning og indbydelser primo marts. Medlemmer 

der er interesseret i at tage del i arbejdet, stort som småt, må meget gerne kontakte Hans Henrik mobilnr. 

2299 1121 eller Gitte Busch Pedersen mobilnr. 3038 1068 

 

Weekendture og længere togter for motor- og sejlbåde 

Oplæg til flere fælles ture i 2021 gennemgået. Information lægges på GSK hjemmeside 

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00 

 

Referent: Gitte Busch Pedersen 

Gilleleje den 21. februar 2021 

 

 

 
 
 


