Referat af ordinær generalforsamling i Gilleleje Sejlklub tirsdag den 8. marts 2022
Der var fremmødt ca. 40 medlemmer med stemmeret, der var ingen fuldmagter.
Formanden Torben Grønbech bød forsamlingen velkommen og beklagede at næstformand Gitte Busch Petersen
desværre ikke havde mulighed for at deltage pga. anden aftale.
1. Valg af dirigent.
Ole Thye blev foreslået af bestyrelsen som dirigent og blev valgt. Ole takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse v/formand Torben Grønbech.
Den fulde beretning er vedhæftet dette referat.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og beretningen blev taget til efterretning.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer Steen-Birger Aagaard.
Steen-Birger Aagaard startede med at gennemgå statistik om medlemmernes aldersfordeling i GSK
sammenlignet med Dansk Sejlunions tal, totalen af alle landets DS-sejlklubber. GSK har markant færre
medlemmer i gruppen 15 – 30 år hvilket primært skyldes at mange unge forlader Gribskov kommune pga. af
studier i f.eks. København. I gruppen over 60 år har GSK markant flere medlemmer end i resten af landet.
Herefter blev det revisorpåtegnede regnskab gennemgået med fokus på de afvigelser der havde været i
forhold til budget.
Der blev stillet enkelte spørgsmål:
1) Bliver par- og familiemedlemskaber talt som 1 et medlemskab i de viste statistikker. Dette bekræftede
kassereren.
2) Vil GSK anskaffe både som f.eks. 3 - 4 medlemmer kan leje sig brugsretten til en hel sæson, dette er bl.a.
gjort i Svanemøllehavnen. Svar: Der har gennem tiden været flere private bådfællesskaber blandt
gillelejesejlere, men GSK kan ikke pt. stå for en sådan ordning.
3) Hvordan er sponsorat på kr. 40.000 til juniorafdelingens arbejde i 2022 fremkommet? Svar: En junior mor
har været rundt hos Gillelejes handlende/virksomheder og indsamlet beløbet i løbet af efteråret.
Pengene skal bruges til opgradering af klubbens joller og anskaffelse af nye sejl.
Herefter var der en snak om havnens venteliste på bådpladser som nu har nået 200 ansøgninger. Listen er af
havnen blevet midlertidig lukket.
4. Forelæggelse af budget for indeværende år
Steen-Birger Aagaard gennemgik det fremlagte budget, igen med fokus på de vigtigste punkter. Vi har igen i
det forgangne år haft både færre indtægter, men især også færre udgifter grundet Covid-19.
Der blev også under dette punkt stillet enkelte spørgsmål:
Hvad er kr. 20.000 til hjemmeside? Svar: Det er ”Klubmodulet” som i øvrigt opdateres til version 2 i år
Hvad er kr. 5.000 til stævner? Svar: Det er stævneindskud for klubbens H-både til f.eks. ”Liga sejlads”
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent blev vedtaget:
i.
ii.

Juniorer, alder 9 – 19 år, kr. 600.
Unge seniorer, alder 20 – 24 år, kr. 700

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Seniorer, alder 25 – 64 år, kr. 900.
Seniorer ægtepar/samboende i alder 24 – 65 år, kr. 1.200.
Husstand, samlet medlemskab for alle personer i hele familien på samme
adresse, kr. 1.600.
Pensionist, alder 65+, kr. 750.
Pensionistægtepar, ældste ægtefælle er 65+, kr. 1000.
Eksterne foreninger, kr. 1.200.

Herudover var der ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse:
a. Næstformand, Gitte Busch Pedersen – blev genvalgt for en 2-årig periode
b. Kasserer Steen-Birger Aagaard – blev genvalgt for en 2-årig periode
7. Valg af suppleanter:
a. 2. suppleant Jørgen Vidstrup – blev genvalgt for en 2-årig periode
8. Valg af 2 revisorer – for 1 år:
a. Michael Fougt – blev genvalgt
b. Børge L. Vestergaard – blev genvalgt
9. Valg af 1 revisorsuppleant – for 1 år:
Jens M. Larsen – blev genvalgt
10. Eventuelt
Jens M. Larsen rejste sig og udtrykte stor ros for bestyrelsens store dynamik og indsats – han havde ikke i sine
over 40 år som medlem af klubben arbejdet sammen med en bedre bestyrelse! Bestyrelsen takkede for de
meget flotte ord!
Et medlem spurgte om GSK kunne gøre nogen indflydelse gældende overfor Havnen, han og flere andre
medlemmer havde haft dårlige oplevelser i forbindelse med stormen Malik, hvor havnen ikke kunne være
behjælpelig med sprungne fortøjninger etc. - Svar: Det er taget til referat og Torben Grønbech vil tage det op
ved det årlige dialogmøde med havnen.
Et andet medlem spurgte om bestyrelsen ved ovenstående møde også kunne tage spørgsmålet om
trailerparkering op. Der er ofte ikke plads på den særlige trailerparkering overfor Brdr. Petersen!
Samme medlem spurgte om arealet mellem toiletbygningen og jollepladsen kunne benyttes? – Svar: 1.
spørgsmål tages også op ved kommende dialogmøde. 2. Parkering på græsarealet er fredet og må ikke
benyttes til parkering.
Tom Zehngraff oplyste at der snarest bliver foretaget en oprydning af pladsen foran juniorhuset, inkl.
mastestativ – Husk at master som lægges i stativet skal mærkes med plads nr., navn og telefonnummer!
Steen Billenstein gjorde opmærksom på salg af klubvarer søndag den 3. april fra kl. 11.00 i klubhuset!

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev ophævet kl. ca. 20.30.
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