
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 7. april 2022 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
 Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 Hans Henrik Jacobsen. sekretær 
 Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
Afbud: Carsten Glem, 1. suppleant 
 
Generalforsamling tirsdag den 8. marts 2020: Årets Generalforsamling forløb efter planen. Ca. 40 
medlemmer var mødt op. Ole Thye blev valgt til dirigent og styrede, som vanligt, forsamlingen perfekt. 
Referat, formandens beretning, regnskab 2021 samt budget 2022 ligger nu på klubbens hjemmeside og er 
sat op på klubbens opslagstavle. 
 
Billeder af kontaktpersoner: Lørdagene den 26. marts og 2. april var fotograf og seniormedlem Dirk forbi 
for at fotografere klubbens bestyrelse og kontaktpersoner til ajourføringen af klubbens hjemmeside. Ca. 3 
personer mangler fortsat at blive fotograferet og der laves en opfølgningsrunde snarest hvor klubbens 
instruktører også fotograferes til hjemmesiden. (Aktion: Gitte) 
 
”Årshjulet” på hjemmesiden: Carsten opdaterer snarest og sender det til Henrik Bo. 
 
50 års jubilæumsfest 30.04.2022: Indbydelser til både nuværende medlemmer, tidligere formænd, 
erhvervsliv, sponsorer etc. er udsendt. Planlægningen er stort se på plads og jubilæumsudvalget glæder sig 
meget til den store dag. 
 
Frivilligfesten: Afholdtes fredag den 11.03.2022. Der mødte godt 40 medlemmer op som havde en rigtig 
hyggelig og festlig aften.  
 
Klubaftener:  
Tirsdag den 05.04.2022 afholdt den kendte sejler Claus Høj Jensen et meget velbesøgt foredrag om ”Trim 
og Rig”. Han øste af sin store erfaring på en både lærerig og humoristisk måde. Der er ingen tvivl om at 
mange af deltagerne, til den kommende sæson, skal til at trimme (stramme) riggen op og eksperimentere 
med sejltrimmet. 
 
Tirsdag den 19.04.2022 afholdes forårets sidste klubaften. Her vil Torben og Hans Henrik gennemgå ”De 10 
vigtigste kapsejladsregler”. 
 
Overdækning af klubbens terrasse: Der foretages pt. afslibning og oliering af gulvet. De nye sider i teltdug 
kommer fredag den 08.04.2022 hvor der foretages en prøvemontering.  
 
Juniorafdelingens joller: Klubbens 4 Zoom 8 joller er solgt. Feva jollerne, som er meget populære, har fået 
en støre overhaling/reparation og er klar til den nye sæson. 
 
Økonomi: Klubbens økonomi er fortsat inde i en god gænge. Det påtænkes at afholde et kursus i 
”Klubmodul” for bestyrelsen i maj. Der investeres i en brugt ”Bådvogn” til skolebåden ”Søborghoved”, det 
vil på sigt spare penge ved søsætning og optagning. Bente Billenstein holder tøjsalg på jubilæumsdagen, 
bl.a. med reducerede priser på udgåede varer. Der blev talt om fremtidige projekter. 
 



Skolebåden ”Gilbjerg”: Har fået ny bådsmand ved navn Jens Elbo Larsen. Vi takker Vincent Baguley for den 
tid han har været det. 
 
Skab til redningsveste: En tømrer udfører opgaven og vi håber, at det vil stå færdigt først på sæsonen. 
(Aktion: Gitte) 
 
Onsdagsmatcher: Udvalget arbejder med den kommende sæsons sejladser. Vi søger en ny tovholder som 
vil stå i spidsen for onsdagssejladserne. Interesserede kan henvende sig til Torben Grønbech (telefon: 40 90 
64 10). Vi takker Birger Scheufens for hans mangeårige indsats som tovholder. Birger fortsætter som en del 
af udvalget.  
Ny kapsejladsbøje til udlægning ved Vandtårnet indkøbes sammen med ny ankerring. 
(Aktion: Jørgen) 
 
Trillebøre: Vores 10 nye kraftige trillebøre, sponseret af Stark Græsted, er nu ankommet. De forsynes nu 
med GSK og Stark Græsted logo og vil være klar inden standerhejsningen (Aktion: Jørgen) 
 
Optimistjolleblomsterkasse: Er klargjort og opstillet nord for klubhuset. I konkurrencen om et navn er der 
allerede indkommet 3 forslag! Læs om navnekonkurrencen på hjemmesiden. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset den 5. maj 2022 kl. 19.00 
 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 08.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


