
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 5. maj 2022 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
 Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 Hans Henrik Jacobsen. sekretær 
 Carsten Glem, 1. suppleant 
Afbud: Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
 
 
GSK’s 50 års jubilæum 30.04.2022: Dagen startede med morgenmad i klubhuset for ca. 50 medlemmer. 
Klubbens 3 skolebåde var pyntet med ”flag over top” og juniorafdelingen fremviste deres kunnen i 
Optimist- og Feva joller. Kl. 12 - 14 afholdtes jubilæumsreception for tidligere formænd, erhvervsliv, 
sponsorer etc. Formanden bød velkommen og 2 tidligere formænd, en repræsentant fra kommunens 
kulturforvaltning samt en erhvervsdrivende holdt fine taler. Kl. 14 afholdtes standerhejsning med 
efterfølgende kaffe og kringle i og omkring klubhuset. Kl. 18 startede den store 3 retters jubilæumsmiddag 
for 120 deltagere. Klubbens nye terrasse, aflukket med teltdug og tændte terrassevarmere i loftet, 
rummede nemt 48 personer og levede fuldt op til forventningerne. Ved 21.30 spillede musikken op til dans 
på terrassen og de sidste gik først hjem ved 3-tiden. Alt i alt en meget vellykket dag og aften som 
efterfølgende er blevet rost af mange. 
Der skal fra både jubilæumsudvalget og bestyrelsen lyde en kæmpe tak til alle de frivillige som var med til 
at skabe en uforglemmelig dag. Ingen nævnt, ingen glemt! 
En større omtale af festen med billeder kommer på hjemmesiden snarest (Aktion: Gitte) 
 
GSK blev også begavet og nedenfor følger en liste over de glade givere: 
 
Dansk Sejlunion 
Gilleleje Havn 
Brdr. Petersens Maskinfabrik 
Arresø Sejlklub 
HN Promotion (leverandør af klubtøj) 
Jens M. og Jette Larsen (tidligere formand) 
Erling K. Pedersen (tidligere formand) 
GSK’s seniorafdeling: 2 stk. fjernbetjente terrassevarmere 
Gilleleje Sportsdykkerklub ”Bundskraberen” 
 
Torben sender takkekort til giverne! 
 
Klubaftener: Tirsdag den 19.04.2022 afholdt Torben og Hans Henrik forårets sidste klubaften. Temaet var 
sejladsbestemmelserne for årets onsdagsmatcher samt gennemgang af ”De 10 vigtigste kapsejladsregler”. 
 
Økonomi: Klubbens økonomi ser fortsat fin ud med en flot egenkapital. Der er pt. registreret 538 
medlemmer. 
 
Skab til redningsveste: Er næsten færdigt, males i samme røde farve som klubhuset. Skabet stilles således, 
at det kan tages indendørs om vinteren. (Aktion: Gitte) 
 
Onsdagsmatcher: Første onsdagsmatch har været afholdt den 04.05.2022. 3 H-både og 3 større både 
stillede op. Det blev en meget flot aften, men desværre drillede en skiftende og svag vind. En ny 



kapsejladsbøje samt ankerring forventes udlagt ved Vandtårnet inden næste onsdagsmatch. (Aktion: 
Torben og Jørgen) 
 
Gilleleje Cup 2022 (afholdes lørdag den 11.06.2022): Arrangementet skrider planmæssigt fremad.  
 
Rengøring af klubhus: Der er stor ros til vores nye rengøringshold, de udfører et meget flot arbejde. 
 
Optimistjolleblomsterkasse: I navnekonkurrencen vandt Lis Jacobsen med forslaget ”Jubilaren”. Lis fik ved 
standerhejsningen, overrakt en meget flot præmie med lækkerier fra Choff. Navnemærkat er bestilt og 
sættes på jollen snarest. (Aktion: Steen Billenstein) 
 
Udlejning af klubhus: Emnet blev vendt og vi fastholder at klubhuset ikke udlejes i sejlsæsonen fra 
standerhejsning til standernedhaling. 
 
”Kom og sejl 2022”: Da arrangementet ”Vild med Vand” ikke længere afholdes har bestyrelsen besluttet 
fortsat at afholde et GSK-arrangement på samme tidspunkt, i år lørdag den 06.08.2022. Her vil GSK 
medlemmer og andre interesserede kunne komme u at få en sejltur og høre om klubbens mange tilbud! 
(Aktion: Gitte) 
 
Velkomstmøde for nye medlemmer: Forventes afholdt ultimo maj/primo juni. (Aktion: Gitte og Torben) 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset den 2. juni 2022 kl. 19.00 – dette bliver det sidste møde 
inden sommerferien. 
 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 06.54.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


