
GF GSK 8 marts 2022.

Bestyrelsens beretning.

Med denne generalforsamling er vi tilbage på sporet med afholdelse i marts måned.
Vi ser at Corona ikke er den faktor der udskyder vores GF i år, heldigvis.

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

Det er svært ikke at gentage sig selv, men igen vil jeg gerne fremhæve det gode
samarbejde i GSK’s bestyrelse. Et godt arbejdsklima og en god tone er
kendetegnende for bestyrelsen, hvilket afspejler sig i måden opgaver imødekommes
og løses på. Samtidig er det et håb om, at klubmedlemmerne føler sig trygge og
velkomne på den baggrund.

Siden sidste GF har klubhuset gennemgået en forvandling, jeg tænker her på det ny
terrassetag. Et tiltag som har vakt megen positiv opmærksomhed fra ide, over
planlægning og til selve opførelsen. Der bliver fra mange sider nikket til det færdige
resultat med kommentarer som: det ser godt ud, det pynter på husets helhed, og at
vi glæder os til at benytte terrassen i den kommende sæson. Alt sammen et bevis på
projektet har været en succes, og at GSK’s klubånd bliver stærkere og stærkere. Tak
til alle som aktivt har bidraget i dette projekt og i særdeleshed tak til seniorgruppen
for jeres imponerende og vedholdende arbejde.

Et mål for GSK har været at danne rammer som klubbens medlemmer kan trives i, og
jeg vil sige vi er kommet rigtig langt. Juniorerne er godt kørende med deres faciliteter
samt jolleudstyr. De mange nye medlemmer der kommer til klubben, vil formentlig
skabe et behov for mere indendørs kapacitet, dette kan imødekommes ved at
indlemme terrassen i kombination med det store klublokale.

Siden sidste GF er der afholdt afriggerfest, så kom Corona forbi endnu engang,
hvilket betød julearrangementer, seniorernes torsdagsmøder foredrag og nytårskur
ikke blev helt som det plejer at være. Nu er hverdagen normaliseret igen og der er
bl.a. blevet afholdt workshop med GKS’s udvalg, hvilket var en succes vi blev
opfordret til at gentage næste år. Der vil komme et resumé fra udvalgene i et indlæg
på hjemmesiden snarest. Udvalgene har sat retning for deres sæson i 2022.

Vi har opsagt samarbejdet med rengøringsfirmaet Renice, og budt velkommen til
Anne-Marie og Anders, som er et sympatisk par der fremover, står for rengøringen.



De er meget åbne, og tager gerne imod inputs, såfremt noget ikke er helt som
forventet.

Vi begynder nu at se ind i den kommende sæson, hvor der allerede er gang i
planlægning af store aktiviteter som bl.a. Gilleleje Cup (her mangler der en ny
tovholder også gerne flere til udvalget), og 50-års jubilæum for GSK. Derud over
afholdes infomøder der vedrører sejlerskolen samt onsdags sejladsernes nye
koncept. Juniorudvalget og seniorudvalget arbejder med deres sæson programmer,
og hjemmesiden gennemgår pt en opdatering med bl.a. kontaktpersoner og
ansvarsområder, samt en fotosession med henblik på kontaktpersoner i fremtiden
vises med billede på hjemmesiden.

Fra havnens side nævnes at deres store mobilkran skal erstattes af en ny, som
formentlig bliver en faststående svingkran med løftekapacitet på omkring 20 T. Den
placeres på samme kaj som den hidtidige kran, men længere mod nord. GSK er ikke
en del af denne beslutning.

Klubbens forsikringer er nu endelig samlet i et selskab under dansk Sejlunion. Denne
oprydning har været et langt sejt træk, og bestyrelsen er glad for denne opgave er
afsluttet med tilfredsstillende resultat, ovenikøbet med en mindre besparelse på
budgettet.

GSK som helhed: En gentagelse fra sidste GF, fordi den tåler en gentagelse.

● GSK er et 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 som 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 udflugter.

● GSK’s sejlere kommer vidt omkring i de danske og udenlandske farvande på
sommerferie sejladsen. Der prøves kræfter med professionelle sejlere på



kapsejladsbaner, der sejles endda singlehand Fyn rundt (Silverrudder) af
garvede sejlere her fra GSK.

● Så har vi sejlerskolen som virkelig kører i højeste gear, med rigtig mange
kursister, alle hold er besat pt, hvilket beviser 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’s hjemmeside bruges flittigt. Hjemmesiden er et godt arbejdsredskab som
indeholder gode informationer om alt der foregår i klubben. Vær nysgerrig og
brug hjemmesiden.

● Herudover skal fredagsbaren nævnes, som frivillige år efter år stiller på
benene månedligt i vintermånederne. Ligesom vi i denne vintersæson også
når at have 2 aftener i april med indlæg hhv. om trim og rig og en aften om de
10 vigtigste kapsejladsregler – der opleves altid god tilslutning til diverse
arrangementer hvilket er skønt, samt en god anerkendelse af dem der har
brugt tid på at få det arrangeret

Endnu engang 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 alene er årsag til det gode miljø 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.


