
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 5. august 2021 
 
 

Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Gitte Busch Pedersen, næstformand 
  Steen-Birger Aagaard, kasserer 
  Hans Henrik Jacobsen, sekretær 
Afbud:  Carsten Glem, 1. suppleant 
  Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
  
 
Klubaktiviteter: Klubhuset er igen åbent uden nogen restriktioner. Det anbefales dog at man holder afstand 
til hinanden og foretager jævnlig afspritning. Skilte på yderdøre er fjernet! 
Alle klubbens aktiviteter er igen i gang. 
 
Generalforsamling 2021: Datoen for årets udsatte generalforsamling bliver tirsdag den 5. oktober kl. 19.00. 
Jf. vedtægterne vil generalforsamlingen blive indkaldt med 3 ugers varsel. (Aktion: bestyrelsen)  
 
Onsdagsmatcher: 2021: Klubbens onsdagsmatcher er kommet godt i gang efter sommerferien. Desværre rev 
den nye bøje ved vandtårnet sig løs i en storm ultimo juni, men forsøges udlagt igen snarest. Vores trofaste 
dommerbådsfører Brian Bo, er af klubben blevet tilbudt et DS banelederkursus i vinterens løb. Dette har han 
takket ja til. 
 
Gilleleje Cup 2021 - lørdag den 21. august 2021: Forberedelserne er så småt ved at være på plads og årets 
Gilleleje Cup udvalg glæder sig meget til afholdelsen af denne 10. års jubilæumssejlads.  
 
Overdækning af klubbens terrasse: Byggetilladelse er givet af Gribskov Kommune. En løsning med to gavle 
er besluttet. (Aktion: Torben og Jens M. Larsen). Planen er, at overdækningen skal stå klar til klubbens 50-års 
jubilæum i 2022. Vi har endnu ikke fået tilsagn om midler via Nordea-fonden. 
 
Molebøf 2021: Afholdes i år fredag den 27.08.2021 kl. 18.00 på klubbens terrasse. Grillmestre bliver igen i 
år Jørgen Vilstrup og Carsten Glem med fruer – Indbydelse udsendes uge 32 (Aktion: Steen-Birger). 
 
Vild med Vand 2021: Afholdes i år lørdag den 7. august kl. 11.00 – 16.00.  
I skrivende stund er arrangementet netop afholdt med Gitte som tovholder. Det forløb rigtig godt med let 
stabil vind og solskin. Der var mulighed for at prøve optimistjoller, Tera joller, SUP boards samt Sit on Top 
kajakker. De 2 sidstnævnte var velvilligt udlånt af kommunens ”grejbankcontainer”. Herudover var der 
mulighed for en tur i klubbens kølbåde, IF’er og H-både. Der var knap så mange deltagere som tidligere år,  
OL finale i herreholdbold har nok holdt nogle væk. En kæmpe tak til alle de frivillige som hjalp til. 
 
Velkomstmøde for nye medlemmer: Afholdtes torsdag den 10.06.2021 kl. 19.00. Ca. 60 nye medlemmer var 
indbudt og ca. 10 var fremmødt. Medlemmerne blev budt velkommen i klubben og blev informeret om 
klubbens udvalg og aktiviteter. Der var en rigtig god dialog over en kop kaffe og et stykke kage, men et lidt 
større fremmøde havde været dejligt. Et lignende arrangement planlægges til torsdag den 30.09.2021 
(Aktion: Gitte og Steen-Birger) 
 
Seniormøder: Der afholdes igen fra primo august regelmæssige senior morgenmøder hver anden torsdag i 
lige uger. Der er indbudt til en heldags bustur til Danmarks museum for Lystsejlads og Svendborg Skibsværft 
i Svendborg torsdag den 12.08.2021 med afgang fra klubhuset kl. 07.30.  



Jens har udarbejdet et rigtig flot notat om seniorgruppen! 
 
 
Klubbens forsikringer: Pga. ferie har vi endnu ikke modtaget tilbud fra DS’s konsulent, men det skulle være 
lige om hjørnet. Som tidligere nævnt er det med henblik på at samle klubbens forsikringer i ét 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.  
I skrivende stund er det netop afsluttet og har igen været en stor succes og stor oplevelse for de unge sejlere. 
En kæmpe tak til alle de frivillige som gjorde dette muligt. Vi håber at gentage succeserne til næste år. 
 
Økonomi: Klubbens økonomi er fortsat inde i en god gænge. Dog har der pga. Covid-19 været mindre 
indtægter på udlejning af lokaler i forhold til tidligere år, ligesom der er blevet afholdt færre 
vedligeholdelsesarbejder. Sidstnævnte kommer snarest i gang. (Nyt vindue og ventilation i baderum (Aktion: 
Torben og Jens M. Larsen).  
Herudover blev det besluttet at få en tømrer til at bygge udendørs opbevaringsskab til de af ”Tryg 
sponserede” redningsveste). Dette kommer dog ikke ind under vedligeholdelse. (Aktion: Gitte) 
 
Trillebører: Vores bestand af trillebøre er i meget dårlig stand, på trods af, at der blev købt 4 nye i foråret 
(Det er hjulene som ikke holder). Det blev besluttet at fortsætte med at supplere disse med nogen af lidt 
bedre kvalitet. Det vil fortsat være langt billigere med denne løsning frem for nogle meget dyrere løsninger 
(Aktion: Torben) 
 
Udlejningsbåd for GSK medlemmer: Der er fremkommet et forslag fra et medlem om lån/leje af skolebåde 
fx i weekender og sommerferier, til medlemmer med bestået praktisk duelighedsprøve. Det er bestyrelsens 
holdning at skolebådene udelukkende er til elev-sejlads. Bestyrelsen vil dog arbejde på muligheden for at 
anskaffe en velholdt brugt båd til dette formål. 
Dette vil dog kræve visse praktiske forudsætninger som f.eks. at finde en kommitteret bådsmand som går 
med i projektet fra start, søgning af fondsmidler til anskaffelsen, tildeling af havneplads, forsikring etc. etc.  
Denne evt. nye båd drives uden om sejlerskolen. 
Er der et medlem som er interesseret i at blive bådsmand på en turbåd kan Gitte eller Torben kontaktes. 
(Aktion: Bestyrelsen) 
 
 
Klubbens køleskab: Det er besluttet at indkøb til salg fra køleskabet i klubben omlægges således, at 
drikkevarer leveres til klubhuset.  
(Aktion: Torben) 
 
Gilleleje Sejlklubs 50 års jubilæum: GSK bliver 50 år d. 2. maj 2022. Der planlægges med jubilæumsfest d. 
30.04.2022. Bestyrelsen vil ved næste møde begynde planlægningen af dette arrangement.  
 
Næste bestyrelsesmøde:    Afholdes i klubhuset torsdag den 9. september 2021 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 8. august 2021 


