
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 4. august 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 
 
 
Onsdagsmatcher: Der blev i juni afholdt 4 onsdagsmatcher med op til ca. 10 deltagende både.    
Maj måneds onsdagsmatch vinder blev Birger Scheufens i H-båden ”Honey” og juni måneds vinder blev 
Bent Holm Nielsen i H-båden ”Danmark”, hver blev begavet med en flaske rødvin. Matcherne blev, onsdag 
den 04.08.2022, genopstartet efter ferien. 8 både deltog. 
Dykkerklubben Bundskraberen fandt ikke den gamle P-ring ved vandtårnet. Bøjen blev medio juni 
genudlagt med ny P-ring. Bøjen er i juli måned drevet østpå og genudlægges i uge 32 med længere kæde. 
Der planlægges Klubmesterskab/Sildesejlads med efterfølgende sildebord lørdag den 1. oktober 2022. 
(Aktion: Torben, Hans Henrik og Susanne Nielsen) 
 
Økonomi: Klubbens økonomi er fortsat sund. Der er d.d. registreret 550 medlemmer. Heraf ca. 10 juniorer 
(3 som selvstændige medlemmer og ca. 7 registreret under husstandsmedlemskab). I fremtiden kræver 
loven at juniorer skal være fyldt 9 år. – Det blev under dette punkt foreslået at yngre søskende/børn kunne 
”gå til vand – på land” medens de ældre lærer at sejle – vi giver ideen videre til juniorleder Tom Zehngraff. 
Klubbens kasserer har, som ventet, konstateret at el- og gaspriserne er steget ganske meget! 
 
Skab til redningsveste: Efter at flere grupper/personer som havde påtaget sig opgaven med at lave et skab, 
til de af Tryg Fonden sponserede redningsveste, måtte bestyrelsen sande at opgaven ikke kunne løses 
internt. Det blev derfor besluttet at lade en tømrer stå for opgaven, hvilket har resulteret i et meget flot 
skab som falder rigtig godt ind med bygningerne på havnen. Prisen blev noget højere end forventet, men 
bestyrelsen skønnede at opgaven ikke kunne vente længere og ikke kunne løses på anden måde. Gitte laver 
indlæg med billeder til hjemmesiden. 
 
Gilleleje Cup 2022 (planlagt til lørdag den 11.06.2022): Sejladsen måtte desværre aflyses da der ved 
tilmeldingsfristens udløb lørdag den 5. juni ved midnat, kun var 14 både tilmeldt (minimum var sat til 15 
både). MEGET ærgerligt efter det kæmpe forarbejde som Gilleleje Cup 2022 udvalget havde udført i 
månederne op til sejladsen. 
Der afholdes evalueringsmøde i udvalget tirsdag den 16.08.2022 og der vil blive fulgt op med 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 ”Havnens dag - Vild med Vand” under 
Gitte Busch Pedersens ledelse.  Arrangementet afholdes lørdag den 06.08.2022 fra kl. 10.00 – 15.00. Her vil 
interesserede kunne komme ud at få en sejltur og høre om klubbens mange tilbud! Juniorer, 
sejlerskoleelever og instruktører bliver inviteret til at deltage i dagen. De andre klubber på havnen vil 
ligeledes deltage med deres aktiviteter. 
 
Sommertogt: Klubbens sommertogt er veloverstået og gik for de store både til Halmstad, Torekov og 
Höganäs og for de mindre både til Höganäs, Ângelholm, Torekov og Höganäs. 



Gilleleje Brugsforening: Har i år 130-års jubilæum – GSK har lovet at sponsere præmie til deres Facebook 
konkurrence i ugerne 40 og 41 – vi har udloddet 1 års husstandsmedlemskab af GSK – Vi udsteder gavekort! 
Gilleleje Brugsforening har altid været flinke til at sponsere GSK – blandt andet som hovedsponsor for 
Gilleleje Cup gennem mange år. (Aktion: Hans Henrik). 
 
Åbent Hus/Kaffe til gæstesejlere: Afholdes igen i år hver morgen kl. 09.00 – 10.00 i perioden 01.07 – 
15.08.2022 – Det er igen i år et populært indslag i havnelivet hvor skiftende seniormedlemmer står for 
arrangementet. Kaffen er sponseret af IRMA Gilleleje. Gitte skriver indlæg og lægger billeder på 
hjemmesiden (Aktion: Gitte) 
 
Udlån af klubbens faciliteter: Helsinge Svømmeklub har lånt nøgle til jollehuset 3 uger i juli mhp. 
opbevaring af grej til svømmeundervisning. Ligeledes har Gilleleje Marineforening/Gilleleje Travalje 
Forening lånt nøgle til klubhuset i forbindelse med travaljestævne 22. - 24.07.22  
 
Molebøf 2022: Afholdes fredag den 19.08.2022 kl. 18.00. Jørgen Vidstrup med hjælpere står for den 
praktiske afvikling af arrangementet. Steen-Birger laver indbydelse via klubmodulet. Der bliver plads til 80 
personer efter ”først til mølle princippet”. Maden er gratis for GSK-medlemmer. Gæster koster kr. 100,00. 
Drikkevarer kan købes til rimelige klubpriser! Deadline for tilmelding er søndag 14.08.2022. 
 
Klubhuset: Vores dejlige klubhus blev indviet den første uge i august 1997 og har derfor 25-års fødselsdag, 
Selve fødselsdagen vil ikke som sådan blive fejret, men Jens M. Larsen som både har tegnet og stået for 
opførelsen af klubhuset har lovet at skrive et indlæg med billeder til klubbens hjemmeside! 
 
 
  
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 1. september 2022 kl. 19.00. 
 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 07.8.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


