
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub onsdag den 5. oktober 2022 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
 Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 Hans Henrik Jacobsen, sekretær 
Afbud: Carsten Glem, 1. suppleant 
 Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
 
Onsdagssejlads: Årets sidste onsdagsmatch blev sejlet onsdag den 28. september. Der har været en 
mindre, men tilfredsstillende stigende deltagelse gennem sæsonen. Der skal i vinterens løb tales om 
eventuelle ændringer af formatet for sæsonen 2023. Vores egen bøje ved vandtårnet er taget ind for 
vinteren og dommerbåden følger inden længe. 
Susanne fik ved  afslutningsmiddagen overrakt 3 flasker vin for sin utrættelige indsats med dejlig mad og 
Brian Bo en flaske whisky for veludført dommerhverv fra ”Lily II”. 
 
Sildesejladsen 2022: Årets sæsonafslutter blev sejlet lørdag den 1. oktober med 17 tilmeldte og 16 
deltagende både – det største antal vi har set i mange år. Dagen blev indledt med et fælles dejligt 
morgenbord. Vejret var perfekt med jævn til frisk vind og delvist solskin. Torben og Hans Henrik havde lagt 
en stjerneformet bane som blev gennemsejlet på 1 ½ - 2 timer. Der var i år ikke tale om en egentlig 
kapsejlads da kun H-bådene samt en enkelt af de store både har målebrev/handicaptal – vi håber dette vil 
ændre sig til næste år, det er altid sjovest når man kan kåre en ”rigtig vinder”. 
Tilbage i havn overrakte formand Torben en række ”sjove” præmier: Til Lars, ”Black Magic” for årets 
hurtigste båd , årets talent/rookie Noah Christiansen i ”Blue Dolphin”, Årets raketpris Jørgen Nissen i 
”Sunshine”, årets klubmester/onsdagsmatchvinder i H-båd Bent Holm Nielsen i ”Danmark”. Herudover gik 
en femte præmie til Felby og Patrick i de 2 skolebåde, for deres utrættelige læren fra sig til H-båds 
gasterne. 
 
Dagen blev, traditionen tro, afsluttet med et lækkert silde-/frokostbord (stor tak til Susanne Nielsen for, 
igen i år, at stå for dette samt morgenmaden). 
 
Standernedhaling/Afriggerfest 2022: Standeren stryges i år lørdag den 29. oktober kl. 14.00. GSK byder på 
formandens tale, en lille ”skarp” samt Jens’ lækre kringle. Afriggerfesten afholdes samme aften kl. 18.00 
hvor Susanne står for en lækker 2-retters menu. Deltagelse inkl. middag koster kr. 200,00 per person. 
Drikkevarer kan tilkøbes til klubpriser. Der er i skrivende stund kun ganske få pladser tilbage.  
 
Svind i klubbens køleskab: Vi har i den seneste tid desværre IGEN måtte konstatere at nogle ”glemmer” at 
betale når de foretager selvbetjening i køleskabet. Således var der f.eks. efter Sildesejladsen en 
”omsætning” på 159 stk. hvoraf der kun var betalt for 130 stk.  
VI HAR DERFOR, MED OMGÅENDE VIRKNING, INDFØRT KONTANT ELLER MOBILE PAY BETALING MEDENS 
MAN STÅR VED KØLESKABET – HJÆLP HINANDEN MED AT HUSKE BETALING INDEN I FORLADER 
KØLESKABET! 
 
Klubbens bomanlæg: Anlægget er fredag den 16. september blevet påkørt af en leverandør til 
vinterbaderne. Vi kontakter vinterbadernes formand og tilkalder en taksator. (Aktion: Torben) Jens M. 
Larsen har indhentet tilbud på nyt anlæg da det nuværende er af ældre dato. 
 
Økonomi: Klubben har i skrivende stund 551 medlemmer. 



Gribskov Kommunes økonomi for 2023 er anstrengt, så alle besparelsesmuligheder undersøges, herunder 
Lokaletilskud til foreninger. Reduktionen er ukendt d.d., men worst case er en halvering, svarende til kr. 
100.000. Hvis kommunens beslutningsplan holder, vil vi kende resultatet i OKT-22. 
 
Ankerspil på dommerbåd: Er blevet repareret og faktureret af Brdr. Petersen – reparationen er dog pba. en 
reklamation og skulle derfor gå under garantien – Torben kontakter Brdr. Petersen! 
 
Nøglesystem: Jens M. Larsen har bedt om tilbud på nyt nøglesystem, men har endnu ikke modtaget det fra 
potentiel leverandør. Vi søger om fondsmidler til dette projekt når vi kender prisen (Aktion: Torben). 
 
Pinsetur og efterårstur: Har været en stor succes, dejligt at de begivenheder for alvor er i gang igen. Vi skal 
dog være opmærksomme på at efterårsturen skal flyttes til 2. weekend i september grundet andre store 
arrangementer flere klubmedlemmer deltager i. Tilføjes årshjulet (Aktion: Carsten) 
 
Kurser: Der afsættes også fremover kr. 10.000 i budgettet til kurser 
 
Emhætte: Der opsættes snarest ny emhætte i køkkenet af Allan Hoppe og Thorbjørn Johansen 
 
Vinteraktiviteter/Klubaftener: Der planlægges pt. primo marts 2023 et kursus i 
”Bådvedligeholdelse/Glasfiber reparationer” flere klubaftener forventes annonceret senere. Hvis nogen 
medlemmer har forslag, tager bestyrelsen meget gerne mod dem. 
 
Akustik i klubhusets store lokale: 
Der er gennem årene og senest op til dette møde, spurgt til muligheden for at gøre noget ved akustikken i 
klublokalet. Lyden er ringe under fester og i undervisningssammenhænge.  
Bestyrelsen vil gennem seniorgruppen forespørge om, der er en eller to der vil stå for at indhente 
professionelle tilbud på såvel projektidé som pris. Derefter vil der blive ansøgt fondsmidler. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 3. november 2022 kl. 19.00 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 05.10.2022 


