
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 3. februar 2022 
 
 

Deltagere: Torben Grønbech, formand 
Gitte Busch Pedersen, næstformand 

                Steen-Birger Aagaard, kasserer 
Hans Henrik Jacobsen, sekretær  

  Carsten Glem, 1. suppleant 
Jørgen Vidstrup, 2. suppleant  
Jens M. Larsen (første halve time) 
 

Nye tovholdere til udlejning af klubhus og opdatering af klubkalender:  Jens var inviteret med til starten af 
bestyrelsesmødet for at overdrage 2 af sine mangeårige ansvarsområder. Barbara Schjøll Eriksen vil i fremtiden står for 
udlejning af klubbens lokaler til medlemmer i vintersæsonen. Barbara kan kontaktes på mobil: 28 25 19 38 og E-mail: 
barbara.s.eriksen@gmail.com. 
Gitte og Hans Henrik vil indtil videre, stå for klubkalenderen. Kopi af hver måneds aktiviteter vil blive opsat på klubbens 
opslagstavle ved hovedindgangen.  
Oversigt over klubbens kontaktpersoner vil blive opdateret i løbet af denne måned. (Aktion: Gitte og Henrik Bo 
Christoffersen). 
 
Klubaktiviteter: Klubhuset er åbent og der er ikke længere nogen restriktioner. Det anbefales at man tager hensyn til 
hinanden og fortsat bruger håndsprit. 
Seniorafdelingen genoptager deres torsdags morgenmøder i lige uger, startende torsdag den 10.02.2022. 
 
Udvalgs-Workshop 2022: Afholdes i klubhuset lørdag den 26.02.2022. Invitation til udvalgsformændene udsendes 
snarest (Aktion: Gitte)  
 
Frivilligfest 2022: Bliver i år afholdt fredag den 11.03.2022 kl. 18.00. Fremover vil dette arrangement blive afholdt 
den anden fredag i marts måned. Invitation/tilmelding kommer snarest. (Aktion: Gitte) 
 
Klubaftener: Bestyrelsen genoptager de populære klubaftener med 2 foredrag i april: 
Tirsdag den 05.04.2022 kommer den kendte sejler Claus Høj Jensen og fortæller om ”Trim og Rig” og 
Tirsdag den 19.04.2022 vil Torben og Hans Henrik gennemgå ”De 10 vigtigste kapsejladsregler”. 
 
Onsdagssejladser: 2022: tirsdag den 18.01.2022 blev der afholdt møde med henblik på at få alle interesserede 
sejlere, til at komme med input til hvordan, de ønsker onsdagssejladserne skal foregå i sejlsæson 2022. Knap 20 
personer var mødt op og der kom rigtig mange forslag. 5 personer vil på den kommende udvalgs-workshop arbejde 
videre med dette emne. 
 
Overdækning af klubbens terrasse: Arbejdet er stort set tilendebragt. Det blev besluttet at sætte termoglas i 
trekanterne i den øverste del af de 2 gavle. Der indkøbes teltdug til at lukke terrassen af. Mulighed for at opsætte 
varmelamper i forbindelse med det forestående jubilæumsarrangement den 30.04.2022 undersøges. (Aktion: Jens M. 
Larsen og Carsten Glem) 
 

Økonomi: Kontingent for 2022 er forfaldet 01.02.2022. Der er igen i år en del medlemmer i restance. Nogle pga. nyt 
betalingskort. Steen Birger renser restancelisten for restanter, der har lovet at betale inden for en kort horisont og 
Jørgen har lovet at rykke de andre per telefon snarest (Aktion: Steen-Birger og Jørgen). 
Af hjemmesiden (nederst på 1. side) skal det fremgå, at ønske om udmeldelse skal sendes til 
”kasserer@gillelejesejlklub.dk” (Aktion Gitte som tager ændringen om med Henrik Bo Christoffersen). 
Info om kontingent skal fremover udsendes fra kassererens mailadresse og ikke fra info@gillelejesejlklub.dk 
 
Der er pt. mulighed for at søge diverse fonde om tilskud. Torben taler med vores ”fundraiser” Viggo Lemche. 
Torben taler med juniorleder Tom Zehngraff om der evt. er behov for endnu en brugt 606’er til juniorerne. 
Under punktet økonomi blev GPDR (Databeskyttelsesforordningen) genbesøgt – GSK’s procedure overholder 
lovgivningen.  
 
 



Generalforsamling 2022: Afholdes tirsdag den 08.03.2022 kl. 19.00. 
Indkaldelse udsendes senest mandag den 14.02.2022 
Indkomne forslag til dagsorden skal være modtaget tirsdag den 22.02.2022 
Dagsorden udsendes mandag den 28.02.2022 
(Aktion:  Hans Henrik, Steen-Birger og Gitte) 
Torben taler med Ole Thye vedr. dirigentrollen 
 
50 års Jubilæum: Gilleleje Sejlklubs 50-års jubilæum afholdes lørdag den 30.04.2022: 
2. planlægningsmøde blev afholdt tirsdag den 01.02.2022. 
Program: 

Kl. 09.00 - 10.00 Gratis morgenmad i klubhuset for GSK-medlemmer 
Kl. 10.00 – 11.45 Aktiviteter ved klubben og i havnen med junior- og seniorsejlerskoleelever 
Kl. 12.00 - 14.00 
 

 

Standerhejsning med efterfølgende reception for tidligere formænd, 
erhvervsdrivende, foreninger og sponsorer/VIP’s   

Kl. 14.00-16.00 Eftermiddagshygge for GSK-medlemmer i klubhuset 
Kl. 16.00 - 17.30 Klubhus og terrasse dækkes op til middag  
Kl. 18.00 -  Jubilæumsfestmiddag for GSK-medlemmer i klubhuset - Max. 120 personer 

Deltagelse Kr. 175,00 per person ekskl. drikkevarer 
 
Susanne Nielsen står for morgenmad og middag, Jørgen og Hans Henrik for indkøb af vin. 
Der arbejdes videre med ovenstående. Næste møde i planlægningsudvalget er tirsdag 29.03.2022 kl. 19.00 
 
Bent Holm Nielsen står for en jubilæumssejlads for GSK både på et par timer lørdag den 04.06.2022. Interesserede 
juniorer tilbydes at deltage på voksne medlemmers både. Der vil være gratis morgenmad kl. 9, sejlads kl. 11 - 13 samt 
frokost kl. 14 (Pris kr. 80 for voksne/kr. 40 for juniorer). 
Jubilæumsudvalget består af Jens M. Larsen, Michael Skotte, Jørgen Vidstrup, Bent Holm Nielsen, Susanne Nielsen, 
Jørgen Nissen, Hans Henrik Jacobsen, Torben Grønbech og Gitte Busch Pedersen 
 
Rengøring af klubhus: Der er lavet en ny aftale som træder i kraft den 28.02.2022. Der vil blive gjort rent i klubhuset 
som vanligt 2 gange om ugen henholdsvis mandage og torsdage.  
 
Trillebøre:  Stark i Græsted har sponseret 10 nye trillebøre af god kvalitet mod at få deres logo påsat. Jørgen tjekker 
hvornår de leveres. (Aktion: Jørgen)  
 
”Totempæl/vejviser”: Alle materialer er indkøbt og fabrikationen opstartes snarest så den står klar til 
Jubilæum/Standerhejsning. (Aktion: Jørgen) 
 
Optimistjoller/Blomsterkasser: Det er besluttet at opsætte 2 af de kasserede gamle optimistjoller som blomsterkasser 
ved klubben. En gartner vil gerne sponsere jord og en blomsterforretning spørges om de vil sponsere blomster. (Aktion: 
Jørgen) 
 
Vej og P-plads i dårlig stand: Havnekontoret kontaktes med henblik på at få det renoveret snarest muligt (Aktion: 
Torben) 
 
Kummefryser: Det blev besluttet at udskifte den gamle slidte og uøkonomiske kummefryser i værkstedet samt en lille 
til køkkenet. (Aktion: Torben og Jørgen).  
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 05.02.2022 


