
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 6. januar 2022 
 
 

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 åbent, retningslinjerne pt. tilskriver at der bæres mundbind når man ikke 
sidder ned, fortsat holder afstand til hinanden samt husker hyppig brug af håndsprit. 
Teoretisk undervisning til duelighedsprøven starter i uge 2.  
 
Søndag den 12.12.2021 blev der afholdt den traditionsrige julehygge med gløgg og æbleskiver og 
arrangementet var meget velbesøgt. Stor tak til arrangørerne Susanne Christiansen og Charlotte Welin. 
Torsdag den 16.12.2021 afholdtes seniorernes julefrokost, her deltog ca. 35 seniorer. Tak til Jens M. Larsen 
og Susanne Nielsen for et hyggeligt arrangement. 
Den traditionelle Nytårskomsammen 1. nytårsdag måtte desværre aflyses pga. smittefaren.  
 
Udvalgs-Workshop 2022: er udsat fra 29.01.2022 til 26.02.2022. Der udsendes information om dagen til 
udvalgsformændene.  
 
Frivilligfest 2022: er ligeledes udsat, dato vil fremkomme på et senere tidspunkt. 
 
Klubaftener: Bestyrelsen arbejder på at genoptage de populære klubaftener med foredrag. Der arbejdes pt. 
på 2 foredrag hhv. 05.04.2022 og 19.04.2022 såfremt det kan lade sig gøre for covid-19 reglerne! (Aktion: 
Gitte, Torben og Hans Henrik) 
 
Onsdagsmatcher: 2022: Udvalgsformand Birger Scheufens og bestyrelseskontaktperson Gitte Busch 
Pedersen har annonceret møde for kap- og tursejlere tirsdag den 18.01.2022 med henblik på at få alle 
interesserede sejlere, til at komme med input til hvordan, de ønsker onsdagsmatcherne skal foregå i 
sejlsæson 2022. Alle med interesse for onsdagsmatcher er velkommen. (Aktion: Gitte) 
 
Overdækning af klubbens terrasse: Arbejdet er nu næsten tilendebragt. Der mangler lidt inddækninger, 
lamper samt noget malerarbejde. Herefter beklædes med tagpap som udføres af en professionel tagdækker.  

 
Økonomi: Regnskab 2021 samt Budget 2022 er færdigt og godkendt af klubbens revisorer. Begge dele ser 
rigtig fornuftigt ud og lægges på klubbens hjemmeside op til årets Generalforsamling.  
 
Klubbens forsikringer: Gennemgangen af klubbens forsikringer er nu tilendebragt. Det er besluttet at 
klubbens forsikringer, som hidtil har ligget i 3 forskellige forsikringsselskaber, fremover kun ligger i et, nemlig 
Dansk Sejlunions forsikringspartner ”First”. Klubbens forsikringer på både samt trailere er allerede overgået 
til ”First”. Bygningsforsikring samt Løsøreforsikring, som i dag ligger hos ”Tryg”, kan først flyttes per hhv. 
01.01. 2024 og 01.01.2025. Når alle forsikringerne er overflyttet vil der fremkomme en årlig besparelse på 
over kr. 10.000. 
 
Generalforsamling 2022: bliver i år tirsdag den 08.03.2022 kl. 19.00. Indkaldelse følger jf. klubbens vedtægter  
(Aktion: Torben og Hans Henrik) 



 
Gilleleje Sejlklubs 50-års jubilæum: 2. planlægningsmøde afholdes tirsdag den 01.02.2022. 
 
Rengøring af klubhus: Der er forhandlinger i gang med ny leverandør vedr. 2 gange ugentlig rengøring af 
klubhuset. Aftale gældende fra 01.03.2022 forventes at falde på plads inden denne måneds udgang. (Aktion: 
Torben) 
 
Trillebøre: Jørgen har kontaktet Stark i Græsted. Stark har sponsoreret 10 nye trillebøre af god kvalitet mod 
at få deres logo påsat. Trillebørene leveres inden årets standerhejsning. (Aktion: Jørgen)  
 
”Totempæl/vejviser”: ”Vejrhane” er indkøbt og der arbejdes på ”totempæl” og skilte til de ”nærmeste” 
havne. (Aktion: Jørgen) 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 3. februar 2022 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 07.01.2022 


