
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub tirsdag den 7. december 2021 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
                Steen-Birger Aagaard, kasserer 

Hans Henrik Jacobsen, sekretær  
Carsten Glem, 1. suppleant 
Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 

Afbud:  Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 
Klubaktiviteter: Klubhuset er åbent uden nogen restriktioner og alle vinteraktiviteter er i gang.  
Det anbefales at man fortsat holder afstand til hinanden og der er fortsat mulighed for afspritning.  
 
Søndag den 12. december kl. 14 – 16, (3. søndag i advent) afholdes den traditionsrige julehygge med gløgg 
og æbleskiver for alle medlemmer (Aktion: Susanne Christiansen og Charlotte Welin) 
Torsdag den 16. december afholdes seniorernes julefrokost kl. 12.30 (Aktion: Jens M. Larsen og Susanne 
Nielsen) 
Nytårsdag kl. 14.00 afholdes der, traditionen tro, Nytårskomsammen med kaffe og kransekage og hvor 
klubbens medlemmer har mulighed for at ønske hinanden Godt Nytår og tale om sæsonen som gik! 
(Aktion:  Gitte) Dette arrangement er efterfølgende blevet aflyst pga. corona smittefare !  
 
Onsdagsmatcher: 2021: Udvalgsformand Birger Scheufens og bestyrelseskontaktperson Gitte Busch 
Pedersen indbyder onsdagsmatch interesserede deltagere til møde tirsdag den 18.01.2022 for at drøfte 
hvordan næste års matcher ønskes afholdt og hvordan vi får flere både til at deltage. Mødet afholdes inden 
GSK workshoppen som afholdes lørdag den 29.01.2022 kl. 09.00. Annoncering om begge møder opslås 
snarest. (Aktion: Gitte) 
 
Overdækning af klubbens terrasse: Under kyndig ledelse af Jens M. Larsen skrider arbejdet hurtigt frem. Der 
mangler i skrivende stund kun enkelte inddækninger, malerarbejde samt at taget beklædes med tagpap før 
arbejdet er fuldført. Sidstnævnte tagdækning udføres af en professionel tagdækker. Endnu engang en kæmpe 
tak til Jens og hans dygtige og entusiastiske ca. 10 svende! 
Der blev afholdt et meget velbesøgt rejsegilde fredag den 19. november. Traditionen tro var der taler efterfulgt 
af grillpølser og øl til alle deltagere. Yderligere omtale af rejsegildet kan ses på klubbens hjemmeside. 
 
Økonomi: Klubbens økonomi er fortsat meget positiv og medlemsantallet er fortsat inde i en positiv 
udvikling. Steen-Birger gjorde opmærksom på at alle regninger som vedrører 2021 afleveres så de kan blive 
betalt inden årets udgang.  
Der var en længere debat om klubbens administrationssystem ”Klubmodul” (KM) lever op til vort behov eller 
om et nyere system er at foretrække. På trods af visse besværligheder med brugen af KM, blev det besluttet 
at fortsætte med dette. Ikke mindst fordi en overgang til et nyt system vil være umådeligt tidkrævende med 
de mange aspekter og opgaver der ligger heri. Det blev yderligere besluttet at uddanne et par superbrugere 
i KM da det i dag kun er Steen-Birger som virkelig er inde i det. Dette punkt vil blive taget op på klubbens 
workshop i slutningen af næste måned! 
 
Gilleleje Sejlklubs 50-års jubilæum: På det indledende ”jubilæumsmøde” torsdag den 25. november var der 
udover bestyrelsen desværre kun fremmødt 4 medlemmer, men på trods af det blev der både brainstormet 
og taget beslutninger. Det blev bl.a. besluttet at afholde både reception, jubilæumsfest for medlemmer samt 
årets standerhejsning lørdag den 30. april. Ved næste møde, som forventes afholdt primo januar 2022, vil 
der blive nedsat et antal arbejdsgrupper som bl.a. vil tage sig af receptionen og festen, at lave et ”festskrift 



over de 50 år som er gået, udvælge et større antal billeder som kan vises kontinuerligt på storskærmen og 
vise klubbens udvikling over 50 år, paradesejlads i havnen af juniorafdelingen etc. etc. 
Hvis nogle medlemmer har sjove historier eller ønsker at medvirke i et af udvalgene kan de kontakte vores 
næstformand Gitte på mobilnr.: 30 38 10 68. (Aktion: Gitte) 
 
Ny tovholder søges til udlejning af klubhus og opdatering af klubkalender: Som tidligere nævnt har Jens M. 
Larsen gennem mere end 35 år stået for dette, men finder at tiden er kommet til at give det fra sig. 
Bestyrelsen søger nu efter en afløser for Jens på disse 2 områder. Interesserede kan kontakte enten Jens M. 
Larsen eller Torben Grønbech. Jens vil heldigvis fortsat stå i spidsen for seniorgruppen, vedligeholdelse af 
klubhuset samt udlevering af nøglebrikker! (Aktion: Torben) 
 
Rengøring af klubhus: Steen-Birger har afholdt møde med firmaet Renice som står for vores rengøring. Vi 
har IKKE været tilfredse med deres ydelser i længere tid og kontrakten er opsagt per 28. februar 2022. Der 
forhandles pt. med nye leverandører. Nærmere følger snarest. (Aktion: Steen-Birger) 
 
Trillebøre: Jørgen kontakter Stark i Græsted for udskiftning af klubbens trillebøre til nye af en bedre kvalitet  
 
Blomsterkummer: Det blev besluttet at undersøge muligheden for at omdanne 2 af de udrangerede 
optimistjoller til blomsterkummer. Evt. kan vi få en af byens blomsterhandlere til at sponsere blomsterne! 
(Aktion: Jørgen) 
 
Skilt på klubhuset: Det blev besluttet at opsætte et ”Gilleleje Sejlklub” skilt på klubhuset ud mod havnen i 
lighed med det som sidder ved hovedindgangen ud mod parkeringspladsen. Mange gæstesejlere som 
kommer fra Østmolen ved ikke hvilken bygning som huser sejlklubben! (Aktion: Jørgen og Jens M. Larsen) 
 
”Totempæl/vejviser”: Der var forslag om en pæl på havnen, med skilte med afstand i sømil, til alle 
verdenshjørner, visende afstanden til diverse skønne sejlerdestinationer som f.eks. Mølle, Anholt, Læsø, 
Skagen, Hven, Bornholm, Portofino, Newport etc. (Aktion: Jørgen) 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 6. januar 2022 kl. 19.00. 
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår! 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 7. december 2021 


