
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 9. september 2021 
 
 
Deltagere: Gitte Busch Pedersen, næstformand 
                Hans Henrik Jacobsen, sekretær 
  Carsten Glem, 1. suppleant   
Afbud:  Torben Grønbech, formand 
  Steen-Birger Aagaard, kasserer 

Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
  
 
Klubaktiviteter: Klubhuset er åbent uden nogen restriktioner og alle klubbens aktiviteter er i gang.  
Det anbefales at man holder afstand til hinanden og der er fortsat mulighed for afspritning.  
 
Generalforsamling tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00: Jf. vedtægterne vil generalforsamlingen blive 
indkaldt med 3 ugers varsel, dvs. mandag den 13. september. Indkomne forslag til dagsorden skal være 
bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 21. september og den endelige dagsorden udsendes tirsdag den 28. 
september 2021. (Aktion: bestyrelsen)  
 
Onsdagsmatcher: 2021: Klubbens onsdagsmatcher fortsætter til udgangen af september. 
Sildesejladsen/Klubmesterskabet 2021 afholdes lørdag den 25. september med efterfølgende frokost. 
Sidste frist for tilmelding til både sejlads og frokost er 18/9. Tilmelding til sejlads: Birger Scheufens (mobil: 
20 28 23 30) og tilmelding til frokost: Susanne Nielsen (mobil: 53 55 82 19).  
Ankeret til bøjen ved vandtårnet forsøges lokaliseret. (Aktion: Hans Henrik taler med Thor) 
 
Gilleleje Cup 2021 - lørdag den 21. august 2021: Sejladsen blev endnu engang en stor succes og på trods af 
2 udsættelser (først fra 2020 og så fra juni i år) var der tilmeldt 25 både hvoraf de 22 mødte til start. Årets 
vinder af denne 10 års jubilæumssejlads blev igen i år ”Tarok” fra Helsingør, nr. 2 blev ”Maritimt Center 
Helsingør” samt ”Mille” fra Gilleleje på 3. pladsen. Turløbet blev vundet af ”Snøvsen” fra Gilleleje. Sejladsen 
blev efterfulgt af festmiddag med levende musik i Gilleleje Bådebyggeris ene hal. En kæmpe tak til alle 
sponsorer og frivillige som hjalp til med dette flotte arrangement. Takkebrev til sponsorerne udsendes 
snarest (Aktion: Hans Henrik). Evalueringsmøde af stævnet bliver 21. september kl. 19.00 (Aktion: Gitte) 
 
Overdækning af klubbens terrasse: GSK har modtaget kr. 30.000 fra Nordea-Fonden til hjælp til denne 
overdækning og Jens M. Larsen begynder at købe materialer ind efter at dimensionerne på det bærende er 
blevet afklaret. Det er målet at overdækningen skal stå færdigt til klubbens 50 års jubilæumsfest som afholdes 
ltimo april 2022. 
 
Molebøf 2021: Blev i år afholdt fredag den 27. august. På trods af vejret mødte omkring 80 medlemmer op 
til dette hyggelige arrangement. Stor tak til grillmestrene Jørgen Vidstrup og Carsten Glem med fruer. 
 
Velkomstmøde for nye medlemmer: Afholdes torsdag den 30. september. Indbydelse udsendes 14 dage 
før. (Aktion: Gitte og Torben). 
 
Seniormøder: Afholdes igen hver anden torsdag i lige uger. Senior sommerturen med bus til Danmarks 
museum for Lystsejlads og efterfølgende frokost på Hotel Ærøskøbing var en stor succes og der skal her 
lyde en stor tak til Jens M. Larsen for dette hyggelige arrangement. Der deltog ca. 40 medlemmer på turen. 
(Aktion: Hans Henrik opfordrer Jens til at få en deltager fra turen til at lægge et indlæg med billeder fra 
turen på GSK’s hjemmeside). 
 



Klubbens forsikringer: Tilbud er modtaget 8. september. Tilbuddet gennemgås snarest og inden 
Generalforsamlingen. (Aktion: Torben og Hans Henrik). 
 
Økonomi: Klubbens økonomi er fortsat meget positiv og medlemsantallet er fortsat inde i en positiv 
udvikling. Revideret regnskab 2020 samt budget 2021 er klar og lægges på klubbens hjemmeside inden 
Generalforsamlingen.  
 
Klubbens køleskab: Fra 1. oktober overtager Jens M. Larsen og Thor og Ronni opgaven øl og vand.  
 
Gilleleje Sejlklubs 50 års jubilæum: GSK bliver 50 år d. 2. maj 2022. Der planlægges en jubilæumsfest 
lørdag den 30. april 2022. Bestyrelsen har til hensigt at nedsættes en planlægningsgruppe og der vil ved 
Generalforsamlingen samt på hjemmesiden, blive opfordret til at interesserede medlemmer deltager i 
denne gruppe. Der er allerede blevet annonceret efter gode historier og billeder som kan gemmes inden de 
går tabt for altid. 
 
Årets standernedhaling: Finder sted lørdag den 30. oktober kl. 14.00. Afriggerfest med middag og levende 
musik vil blive afholdt kl. 18.00 – Indbydelse udsendes primo/medio oktober. (Aktion: Torben og Susanne 
Nielsen). 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde:    Afholdes i klubhuset torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 11. september 2021 


