
 

 



 

GF GSK 5 oktober 2021.  



Bestyrelsens beretning. 

Endelig er det ord jeg vil indlede med, endelig efter 1,5 år kan vi nu afholde 
generalforsamling omhandlende 2020 og delvis 2021, men regnskabet er for 2020. 

Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen: Næstformand Gitte, sekretær Hans 
Henrik, kasserer Steen Birger samt suppleanterne Carsten og Jørgen. 

Jeg som formand er rigtig glad for samarbejdet i vores bestyrelse, hvor vi supplerer 
hinanden rigtig godt i alle de emner der arbejdes med. 

Beretningen deles op i ”siden sidst” og igangværende samt lidt om GSK som helhed. 

 GSK var vært ved et forrygende DM for H-bådene i august 2020 med tæt på 
30 deltagende både. Setuppet omkring stævnet blev kørt professionelt af 
frivillige GSK’ere, som høstede stor ros fra deltagerne. Åbningstalen blev holdt 
af borgmesteren, moleøllet indtaget på Vilhelm og da antallet af 
festdeltagerne lørdag var ret stort måtte Møllestuen i Gilleleje hallen tages i 
brug. 

 Gilleleje cup blev afholdt august 2021 for 10 gang. Jubilæet havde godt 20 
deltagende sejlbåde af vidt forskellig karakter, stævnet forløb godt, og på 
vandet udspillede der sig et drama lige før målstregen, idet X 99’eren Mille var 
lige ved at snuppe førstepladsen fra den mangeårige vinder Tarok. Også her 
gjorde frivillige et kæmpe arbejde for dette arrangement med beværtning og 
fin fest med levende musik i bådebyggerhallen. 

 Klubhuset har været lukket af på grund af en pandemi som kom forbi i det 
meste af 2020 og 2021. Det har selvfølgelig bevirket at vores hverdag i og 
omkring huset med alle de aktiviteter vi har taget for givet lige pludselig blev 
sat på stand by. Nu er hverdagen heldigvis normaliseret igen, og aktiviteten er 
tilbage på det niveau vi holder så meget af. 

 Der er afholdt informationsmøde med havnen, hvor vi luftede hinandens 
synspunkter. GSK vil fortsat arbejde på at forbedre sejlernes muligheder med 
bl.a egen kran eller et samarbejde om en kran med havnen. 

 GSK oplever fin tilstrømning af nye medlemmer som Steen-Birger kommer 
nærmere ind på, lige såvel som han vil nævne den sunde økonomi. 

 Den sidste Vild med Vand er afholdt, da konceptet i sin nuværende form ikke 
fortsætter. Bestyrelsen ser på om vi vil lave noget tilsvarende i eget regi. 

Igangværende: 



 Juniorklubben under ledelse af Tom har købt en 606’er til vores unge sejlere. 
Arresø sejlklub har denne type kølbåd, som vores juniorer prøvede da der 
blev afholdt weekendtur med masser af sejlads på Arresø. Stor tak til teamet 
omkring juniorerne, som påtager sig en så vigtig opgave der er til gavn for 
sammenholdet i vores ungdomsafdeling. Tom du er en fantastisk organisator 
og tilmed ganske struktureret hvilket afspejler alle tirsdags sejladser. Alle 
kender på forhånd deres rolle, om det så er madlavning, sejle følgebåd eller 
bare hjælpe til. 

 Klubbens forsikringer er blevet gået efter i sømmene, således vi formentlig 
vælger at samle alle policer under et selskab. Vi mangler et sidste møde hvor 
tilbuddet skal gennemgås, således forventer vi denne sag kan afsluttes snarest 
og med en fornuftig besparelse til følge. 

 Bestyrelsen har af havnen fået en tilkendegivelse på opførelse af terrasse-
overdækningen. Kommunen blev kontaktet med henblik på byggetilladelse, 
som vi fik, og er på ca. 50 kvadratmeter overdækning med fast tag. Arbejdet 
med dette spændende projekt er nu igangsat under kyndig ledelse af Jens 
Larsen. Jeg er sikker på vi bliver glade for dette tiltag i fremtiden. Der er søgt 
fondsmidler til dette projekt, og pt er der modtaget 30.000kr fra Nordea, 
yderligere 40.000kr fra Sonja og Hans Henrik With Nielsens fond er søgt, og 
den får vi svar på til november. 

 Så har vi startet et nyt koncept op, med henblik på at få flere både på vandet. 
Vi kalder det hyggesejlads, og noget tyder på vi skal fortsætte dette, da 
tilslutningen er stigende. En opfordring skal lyde herfra til at være med, idet 
det giver os en større synlighed, og udbygger sejlernes relationer til hinanden 
til gavn for GSK. 

 Bestyrelsen vil gerne genoptage workshoppen som vi afholdt for snart to år 
siden, hvor udvalgsformænd, frivillige og bestyrelse får en dag sammen med 
emner der bearbejdes.  

GSK som helhed: 

GSK er sted, hvor der er grobund for et godt miljø blandt vore medlemmer, et sted 
hvor vi ser hus, omgivelser og materiel blive holdt up to date af ildsjæle og 
kompetente personer. Det skaber et helt unikt sammenhold som jeg vil opfordre 
flere til at deltage i. Alle er gode til et eller andet, så kom og vær med, og husk der 
afholdes en årlig fest for alle som yder et stykke frivilligt arbejde i klubben – stort 
som småt. 



 Seniorklubben synes jeg er værd at fremhæve, fordi den er et samlingspunkt 
om noget så traditionelt at mødes til morgenmad hver anden torsdag. Her 
synges hygges og grines, jeg håber virkeligt det fortsætter som en del af 
klubbens DNA. Personligt nærmer jeg mig en alder hvor jeg vil se frem til at 
deltage. Derudover arrangeres spændende ture, f.eks. har man for nyligt 
været på museum for lystsejlads i Svendborg. 

 GSK’s sejlere kommer vidt omkring i de danske og udenlandske farvande på 
sommerferiesejladsen, der prøves kræfter med professionelle sejlere på 
kapsejladsbaner, der sejles endda singlehand Fyn rundt (Silverrudder) af 
garvede sejlere herfra GSK. 

 Så har vi sejlerskolen som virkelig kører i højeste gear, med rigtig mange 
kursister, men desværre også mange på venteliste – det er populært at lære 
sejladsens mangfoldighed. Sejlerskolen skaber rigtig mange nye medlemmer, 
og vi ved der er run på at få en bådplads, som desværre ikke er helt så nemt. 

 GSK har en hjemmeside og facebookside der bruges flittigt. Hjemmesiden er 
et godt arbejdsredskab som indeholder mange gode informationer, og især 
årshjulet som er et nyt tiltag giver et godt overblik over klubbens aktiviteter 
samt hvornår. Vær lidt nysgerrig og brug hjemmesiden. 

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at sige tak til alle 
udvalgsformænd/kvinder samt alle de frivillige som til stadighed yder en stor indsats 
for GSK, og at de er årsag til at alle føler sig velkommen i vores sejlklub. Det er 
fantastisk at opleve og føle den kultur og det engagement der er omkring GSK, det 
skal vi være stolte af. 

 

Torben Grønbech 
Formand 
 
 

Udnævnelse af æresmedlemmer på følgende nedenstående side: 

 

 

 

Udnævnelse af æresmedlemmer.  



Her er der tale om mangeårige medlemmer. 

Og der er i den grad tale om ildsjæle. 

Damen først. 

Her er der tale om en person, som gennem mange års medlemskab har serviceret og 
bidraget med sin kunnen blandt juniorer, seniorer og div. Arrangementer. 

En ildsjæl hvis ekspertise mange GSK’ere nyder godt af. Hun er som en slags lim der 
binder sejlads og socialt samvær sammen på fornem vis. 

Kabyssen er denne persons domæne når der kokkereres, og det ses ofte der nydes 
et glas rødvin dertil. 

Susanne Nielsen, du er hermed udnævnt som æresmedlem af Gilleleje Sejlklub. 

Det er bemærkelsesværdigt at se Susanne og Jørgen onsdag efter onsdag hjælpe 
hinanden, nyde et glas vin sidst på aftenen og lukke og slukke efter endt oprydning. 
Du/I er værdsatte. 

 

Så er det Herren. 

Her er der tale om en lun herre, han virker stille og rolig, han besidder et godt og 
lattermildt humør. 

Han er praktikeren der i det stille og med glæde holder vedligeholds-standarden i 
vores klubhus på et niveau vi alle skal værdsætte. 

Lilly vores dommerbåd er ligeledes i en stand vi kun kan være yderst tilfreds med. 
Motoren spinder med nye fundaments klodser samt ny skrueaksel. Der er monteret 
nyt spil, nye elkabler er trukket, og sågar et nyt stykke hæl-træ bagtil ved roret er 
fixet. 

Ikke nok med det, der er også en del bibeskæftigelser han varetager i klubben, bl.a. 
administration af nøgler og nøglebrikker sammen med Jens L. 

Thor, du er hermed udnævnt til æresmedlem af Gilleleje Sejlklub. 

(Web: Thor Ebbesen) 


