
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 3. marts 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 
 Ole Thye (deltog første halve time) 
 
Generalforsamling tirsdag den 8. marts 2020: Ole Thye var inviteret med til første punkt på mødet da han, 
igen i år, har takket ja til at være bestyrelsens forslag til dirigent. Dagsorden, Regnskab 2021 samt Budget 
2022 blev gennemgået. 
 
Billeder af kontaktpersoner: Henrik Bo Christoffersen, klubbens web-ansvarlige, har lavet oplæg til ny flot 
præsentation af klubbens kontaktpersoner på hjemmesiden. En opdatering har været et stort ønske længe. 
Et seniormedlem, som er professionel fotograf, har tilbudt at tage nye billeder. Fotosession planlægges til 
lørdag den 26/3 og lørdag den 2/4 i klubhuset – begge dage fra kl. 10.00-12.00. Kontaktpersonerne 
kontaktes om hvilken dato der passer dem bedst. (Aktion: Gitte) 
 
”Årshjulet” på hjemmesiden: Carsten opdaterer snarest og sender det til Henrik Bo. 
 
”Webinar om klubmodul”: Steen-Birger har deltaget i webinar, da der er ny version på vej. 
 
50 års jubilæumsfest 30.04.2022: Tovholder kunne berette at forberedelserne går helt efter planen. 
 
Udvalgs-Workshop 2022: Blev afholdt lørdag den 26.02.2022 kl. 09.00 - 15.00. Der var fremmødt 
udvalgsformænd samt ”menige” udvalgsmedlemmer fra følgende udvalg: juniorafdelingen, senior 
sejlerskolen, seniorgruppen samt kapsejladsudvalget. Herudover deltog vores web-ansvarlige, Henrik Bo 
Christoffersen, med et spændende indlæg om vores hjemmeside. Der var stor tilfredshed blandt deltagerne 
om dagens afvikling og resultater. Der kommer snarest et referat på klubbens hjemmeside om denne 
givtige dag. (Aktion: Gitte) 
 
Frivilligfest: Afholdes fredag den 11.03.2022 kl. 18.00. Tilmelding udsendes i dag 3/3. Tilmeldingsfrist 
onsdag den 09.03.2022 kl. 12.00 (Aktion: Gitte) Middag og drikkevarer bestilles af Jørgen og Hans Henrik. 
 
Klubaftener:  
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”. 
 
Overdækning af klubbens terrasse: Der blev fremvist prøve af ”teltdug” til siderne af overdækningen. Disse 
sider får vinduer og en dør. 
 
Økonomi: Klubbens økonomi er fortsat sund. Medlemsantallet er efter seneste kontingentopkrævning 529. 
Hertil kommer enkelte restanter som forventes at betale den kommende uge. (Aktion: Jørgen) 
 
Juniorafdelingens Zoom 8 joller: Der har været forespørgsel udefra, om klubben vil sælge en eller flere af 
dens Zoom 8 joller.  
 



Kummefrysere: Der er indkøbt 2 nye, en til opstilling i  værkstedet og en mindre til køkkenet (til bl.a. 
isterninger) 
 
”Totempæl/vejviser”: Delene til denne blev fremvist i usamlet stand, vi glæder os til det færdige resultatet 
som opsættes inden standerhejsningen (Aktion: Jørgen) 
 
Vej og P-plads: Havnen har lavet en nødtørftig reparation. Anette Fejsø på havnekontoret kontaktes igen så 
en endelig reparation bliver udført inden klubbens jubilæum. (Aktion: Torben) 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 7. april 2022 kl. 19.00 
 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 05.03.2022 


