Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 2. juni 2022
Deltagere:

Afbud:

Torben Grønbech, formand
Gitte Busch Pedersen, næstformand
Steen-Birger Aagaard, kasserer
Hans Henrik Jacobsen, sekretær
Jørgen Vidstrup, 2. suppleant
Carsten Glem, 1. suppleant

Økonomi: Klubbens økonomi ser fortsat fin ud med en flot egenkapital. Der er pt. registreret 544
medlemmer.
Ved bestilling af vin til større arrangementer som f.eks. kapsejladsstævner, skal der ALTID sendes kopi af
ordren til klubbens kasserer Steen-Birger Aagaard.
Onsdagsmatcher: Der har været afholdt 4 onsdagsmatcher i maj, med op til 10 deltagende både. Vi håber
at flere vil komme til i løbet af sæsonen.
Dykkerklubben Bundskraberen vil nu på lørdag forsøge at finde den gamle P-ring ved vandtårnet. Bøjen er
klar til udlægning ligesom ny P-ring, hvis det ikke skulle lykkes at lokalisere den gamle.
Gilleleje Cup 2022 (afholdes lørdag den 11.06.2022): Der er i skrivende stund ikke de 15 både tilmeldt som
er minimum for at afholde sejladsen. Tilmeldinger til middag og fest er også langt under hvad der plejer at
være. Sejladsen vil derfor blive aflyst, såfremt der ikke ved tilmeldingsfristens udløb, ved midnat lørdag den
04.06.2022, er minimum 15 tilmeldte både!
Der vil snarest blive lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende og tidligere deltagere om hvad
der kan gøres anderledes for at øge interessen for dette arrangement. (Aktion: Lars Sorner & Gitte Busch
Pedersen).
”Kom og sejl 2022”: Arrangementet vil igen i år blive afholdt som ”Vild med Vand” da FLID fortsat har
materialer. Arrangementet afholdes lørdag den 06.08.2022 fra kl. 10.00 – 15.00. Her vil GSK medlemmer og
andre interesserede kunne komme ud at få en sejltur og høre om klubbens mange tilbud! Juniorer og
sejlerskoleelever og instruktører bliver inviteret til at deltage i dagen. De andre klubber på havnen bliver
spurgt om de ønsker at deltage (Aktion: Gitte)
Velkomstmøde for nye medlemmer: Afholdes torsdag den 11.08.2022. Nærmere information følger.
(Aktion: Gitte og Torben)
”Sejlerbogen” af Øvind Bordal og Magne Klann: Med et sponsorat fra Nordea-fonden på kr. 20.000 har
klubben indkøbt 100 eksemplarer af ovennævnte bog som udleveres gratis til alle sejlerskoleelever og
instruktører som et supplement til sejlerskoleundervisningen. Juniorafdelingen vil ligeledes få et antal
eksemplarer udleveret. Disse udlånes til eleverne. (Aktion: Gitte)
Juniorafdelingen: Har modtaget et sponsorat på kr. 15.000 fra ”Det Grønne Hus” i Helsinge.
Pinsetur: Der afholdes Pinsetur den 4. – 6. juni 2022 – Nærmere informationer kan fås hos Susanne Nielsen
og Jørgen Nissen (”Sunshine”).
Sommertogt: Klubbens sommertogt afholdes 17. – 21.06.2022. Der er tilmeldt 6 små og 5 store både

Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset den 4. august 2022 kl. 19.00.
Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer!

Referent: Hans Henrik Jacobsen
Gilleleje den 06.6.2022

