
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 1. september 2022 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
  Gitte Busch Pedersen, næstformand 
  Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
 
Afbud:                 Carsten Glem, 1. suppleant. Steen-Birger Aagaard, kasserer. Hans Henrik Jacobsen, 
sekretær 
 
Et anderledes bestyrelsesmøde denne gang, grundet andre gøremål hos 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Til gengæld havde vi besøg af Bente og Steen Billenstein for gennemgang af tøjsalg i klubregi. Det går rigtig 
godt og Bente har nu stået for denne frivillige opgave i 15 år. Bente vil rigtig gerne fortsætte med salg af 
klubtøj, hvilket er prisværdigt når vi faktisk ser GSK logoet blive promoveret via os alle som bruger tøjet o.a. 
 
Barbara som har overtaget Jens M. Larsens rolle med udlejning af klubhus, var også forbi. Proceduren for 
leje af klubhus blev gennemgået, og er blevet revideret. Den reviderede udgave bliver lagt på hjemmesiden 
snarest. (aktion: Gitte og Barbara) 
 
Onsdagssejlads: Der ses flere både på vandet til klubbens onsdagssejladser nu med 11 deltagende både.    
Der planlægges Klubmesterskab/Sildesejlads med efterfølgende sildebord lørdag den 1. oktober 2022. 
(Aktion: Torben, Hans Henrik og Susanne Nielsen) Husk tilmelding annonceret på hjemmesiden. 
 
Økonomi: Intet nyt. 
 
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.  
Gavekort afleveres af Hans Henrik 
 
Molebøf 2022: Er afholdt, og må siges at være en succes, målt på de tilbagemeldinger Jørgen og hans team 
har fået efterfølgende. Der blev grillet bøffer til 80 personer, samt snittet og skåret salat til den store buffet 
Lidt malurt var der dog i bægeret, grundet oprydning efter arrangementet. Dette er taget til efterretning, 
og der bliver rettet op på dette fremover. Dog er der intet til hinder for, at man som deltager, er mere end 
velkommen til at give et nap med til oprydningen, også gerne dagen efter hvis man kigger forbi. 
 
Hjemmesiden: Den er ikke helt up to date endnu, men vi ser det som en proces der kører hele tiden, og 
tilrettes derefter. 
 
Standernedtagning og afriggerfest: I slutningen af denne måned udsendes invitationer til årets afriggerfest 
hvor bestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer til en hyggelig aften med god mad og dejligt sejler- 
selskab. Der forventes et maks. deltagerantal på 75 personer. 
  
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19.00. 
 
 
Referent: Torben Grønbech 
Gilleleje den 01.09.2022 


