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

Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand  
 Hans Henrik Jacobsen, sekretær 

Carsten Glem, 1. suppleant 
 Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
Afbud: Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 
Referat fra B-mødet den 04.02.2021: Referatet blev gennemgået.  
Korrektioner: Sponsorat på kr. 5.000 til løft af H-både til ligastævner er givet af Per Aarsleff A/S. 

Betaling af kontingent med MasterCard er nu muligt, med MobilePay forventes det at blive 
implementeret i maj ! 

 
Klubaktiviteter: Klubhuset er fortsat helt lukket, foreløbigt til den 05.04.2021 (tirsdag efter Påske). 
 
Klubbens terrasse: Tegninger af overdækning af terrassen sendes til Gribskov Kommune. Vores ”fundraiser” 
Viggo Lemche kontaktes vedr. søgning af midler til dette projekt. (Aktion: Torben). Hvis vi får byggetilladelse 
af kommunen er det hensigten at det skal stå klart til klubbens 50 års jubilæum i 2022. 
 
Økonomi:  
Klubbens økonomi er inde i en god gænge.  
Der er udført rykning af kontingent restancer. De fleste manglende betalinger skyldtes ”tekniske problemer”, 
dog har enkelte medlemmer udmeldt sig ! Ultimo marts 2020 havde klubben 447 medlemmer. Ultimo marts 

i år forventes vi at have ca. 517 medlemmer       
Det blev besluttet at anskaffe en ny bærbar PC til klubbens kasserer.  Den nye vil være klubbens ejendom. 
Kommunale aktivitetstilskud fra kommunen er blevet udbetalt.  
 
Ny rib: Den nye rib som GSK har fået sponsoreret af Sonja og Bent Width-Nielsens Fond er ankommet. Vi 
installerer nu selv styrepult, motor etc. Ribben vil være klar til standerhejsningen den 24.04.2021.  
 
Generalforsamling 2021: Datoen er fastsat til 23.03.2021 kl. 19.00. Indbydelse er udsendt og indkomne 
forslag imødeses. Dagsorden udsendes den 16.03.2021 og her vil det også blive meddelt om 
Generalforsamlingen skal udskydes pga. Covid-19 restriktioner. (Aktion: Bestyrelsen) Torben tager kontakt til 
Ole Thye vedr. dirigentrollen. 
 
Kapsejladser 2021: Med sigte på at rekruttere flere både til vores onsdagsmatcher, har Gitte har udarbejdet 
et idekatalog og næste skridt er at indkalde kapsejladsudvalget til en drøftelse af ideerne – gerne medio 
ultimo marts. (Aktion: Hans Henrik). 
 
Scankap 99 klubben har tilbudt GSK DM i august 2022. Vi har besluttet at takke nej, bl.a. fordi vi har flere 
andre store arrangementer på bedding i 2022. Herunder Gilleleje Cup 2022, GSK’s 50 års jubilæum samt 
måske et H-båds Liga stævne (Aktion: Hans Henrik) 
 
Gilleleje Cup 2021: Sejladsen bliver i år lørdag den 12. juni. Forberedelserne er gået i gang og indbydelse 
udsendes snarest. Gilleleje Cup udvalget afholder første møde medio/ultimo marts. (Aktion Hans Henrik)  
 



Opdatering af GSK’s hjemmeside: Henrik Bo Christoffersen er i gang med opdateringen og det vi har set er 
blevet rigtig flot. 
 
Præmieskab: Bliver opsat i det store klublokale inden Standerhejsningen lørdag den 24. april.  (Aktion: 
Carsten) 
 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde:    Næste mødes afholdes torsdag den 8. april 2021 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 6. marts 2021 


