
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 3. juni 2021 
 
 

Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand 
  Steen-Birger Aagaard, kasserer 
  Hans Henrik Jacobsen, sekretær 

Carsten Glem, 1. suppleant 
Afbud:  Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
  
 
Klubaktiviteter: KLUBHUSET I GILLELEJE SEJLKLUB ER GENÅBNET! 

Fra fredag den 21. maj 2021 er klubhuset åbent med følgende begrænsninger:                                                  
Vi må nu være max. 50 personer indendørs i klubhuset og max. 100 udendørs. Alle personer over 18 år skal 
have gyldigt coronapas. Gyldigt coronapas gælder 14 dage efter 1. vaccination. Alternativt skal man kunne 
fremvise negativ test indenfor de sidste 72 timer – Ovenstående skal kunne fremvises på forlangende ! 
Stikprøvekontrol vil forekomme. Der er krav om mundbind for alle over 12 år når man står op/bevæger sig 
rundt i lokalet, om afspritning samt overholdelse af krav om plads og afstand.                                                    
Enhver som opholder sig i klubhuset er selv ansvarlig for at gældende retningslinjer er overholdt ! 

I skrivende stund er Covid-19 restriktioner ændret fra mandag d. 14. juni: Brug af mundbind ophører og 
forsamlingsforbud indendørs hæves til max. 100, og udendørs til max. 500. 

 
Generalforsamling 2021: Da sommerferieperioden nærmer sig med raske skridt, er det ikke muligt at 
indkalde til den nye/udsatte generalforsamling med de, jf. vedtægterne, 3 ugers varsel. Udmeldelse om ny 
dato kommer i august. (Aktion: Bestyrelsen)  
 
Onsdagsmatcher: 2021: Klubbens onsdagsmatcher er kommet godt i gang. Der er sejlet 5 onsdage. Heraf har 
de 2, for de store bådes vedkommende, været sammen med Hornbæk.  
Det nye ”turkoncept” er blevet godt modtaget og indtil videre har 5 både deltaget. Flere både  forventes 
snarest. Alle, både bådejere og gaster, er velkomne. Skippermøde på terrassen hver onsdag kl. 17.30 i maj, 
juni, august og september. 
Der er fra den 21.05.2021 igen mulighed for at spise i klubben efter sejladsen, såfremt de gældende 
retningslinjer overholdes. Stor tak til Susanne Nielsen for igen at stille op med dejlig mad. 
Den, i flere år, savnede kapsejladsbøje ud for vandtårnet på Gilbjerghoved er genudlagt og er allerede blevet 
benyttet to onsdage. Stor tak til Jørgen Vidstrup for indkøb af ankergrej og tak til Steen Billenstein og Bent 
Holm Nielsen for udlægning. 
Det nye trackingsystem ”eStela” benyttes med stor succes, der er fortsat lidt justeringer undervejs. Alle 
mandags- og onsdagssejlere opfordres til at downloade appen så vi efter sejladsen sammen kan nyde vores 
sejlads på den nyindkøbte storskærm. 
 
Gilleleje Cup 2021 - lørdag den 21. august 2021: Forberedelserne skrider planmæssigt frem. Næste 
udvalgsmøde afholdes tirsdag den 22.06.2021 kl. 19.00.  
Frivillige hjælpere til de praktiske gøremål i forbindelse med selve afholdelsen af sejlads og festmiddag kan 
melde sigt til Hans Henrik Jacobsen på mobil: 22 99 11 21. 
 
Overdækning af klubbens terrasse: Detaljeret budget udarbejdes af Jens M. Larsen og en tømrer. Gribskov 
Kommune rykkes for svar om byggetilladelse. (Aktion: Torben). Planen er at overdækningen skal stå klar til 
klubbens 50-års jubilæum i 2022. 



Molebøf 2021: Afholdes i år fredag den 27.08.2021 på klubbens terrasse. Grillmestre bliver igen i år Jørgen 
Vilstrup og Carsten Glem – Indbydelse udsendes primo august ! (Aktion: Jørgen og Carsten) 
 
Vild med Vand 2021: Afholdes i år lørdag den 7. august kl. 11.00 – 16.00. Medlemmer som ønsker at hjælpe 
til med dette rigtig sjove og hyggelige arrangement, kan melde sig til tovholder Gitte Busch Pedersen, mobil: 
30 38 10 68. 
 
Velkomstmøde for nye medlemmer: Afholdes torsdag den 10.06.2021 kl. 19.00. Ca. 60 nye medlemmer er 
blevet indbudt. Medlemmerne vil blive budt velkommen i klubben og vil blive informeret om klubbens udvalg 
og aktiviteter, ligesom der vil være mulighed for at lære hinanden bedre at kende over en kop kaffe og et 
stykke kage. (Aktion: Steen Billenstein og Torben Grønbech) 
 
Seniormøder: Der afholdes igen regelmæssige senior morgenmøder hver anden torsdag i lige uger. 
Der afholdes senior sommerfrokost torsdag den 17.06.2021 kl. 12.30 samt en heldags bustur til Danmarks 
museum for Lystsejlads og Svendborg Skibsværft i Svendborg torsdag den 12.08.2021. 
 
Klubbens gamle trailer: Er kassabel og bortfjernes ligesom nummerplade afmeldes. (Aktion: Torben) 
 
Kontorstol: Ny kontorstol er bevilliget til klubbens kontor (Aktion: Steen-Birger) 
 
Klubbens forsikringer: Klubbens forsikringer er blevet gennemgået – der er pt. forsikret i 3 forskellige 
selskaber. Torben og Hans Henrik har afholdt møde med Dansk Sejlunions forsikringskonsulent, Niels 
Schiellerup, med henblik på at få vejledning og tilbud på klubbens forsikringer. Herunder muligheden for at 
få dem samlet i et selskab, med en forhåbentlig større besparelse på hvad vi betaler i dag. (Aktion: Torben 
og Hans Henrik) 
 
Juniorafdelingen: Holder ”get-together” med juniorerne i Arresø Sejlklub, Ramløse i weekenden 7. – 8. 
august 2021. Da et lignende arrangement blev afholdt i Gilleleje var det en stor succes. 
 
GSK/juniorafdelingen har pt. 4 Feva joller hvor kun de 2 benyttes, bl.a. pga. de 2 sidstes dårlige stand. En 
sejlklub i Øresundsområdet har spurgt om de må låne disse 2 joller denne sommer mod at de sætter dem i 
stand. Bestyrelsen har indvilliget. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde:    Næste mødes afholdes i klubhuset torsdag den 5. august 2021 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 5. juni 2021 


