
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub onsdag den 3. november 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 
 
 
Standernedhaling/Afriggerfest 2022: Standeren blev i år nedhalet lørdag den 29. oktober kl. 14.00. Vores 
formand Torben Grønbech holdt en fin tale om den forgangne sæson med mange arrangementer, b.la. 
klubbens 50-års jubilæum, forøget aktivitet til onsdagssejladser og Sildesejlads, forårs- og efterårstogter 
etc.  Traditionen tro blev klubbens mange hjælpere takket for deres store arbejde gennem sæsonen. Efter 
nedhalingen blev der budt på en lille ”skarp”, kaffe samt Jens’ lækre kringle på den overdækkede terrasse. 
Afriggerfesten afholdtes samme aften kl. 18.00 for 72 tilmeldte deltagere. Susanne stod for en lækker 2 
retters menu. Snakken og den efterfølgende musik/dans blev ved til langt over midnat. En ting vi har lært til 
fremtidige arrangementer, er IKKE at dele middagen op i klubhus og terrasse hvis det overhovedet kan 
undgås, der bliver næsten tale om 2 forskellige fester! 
 
Svind i klubbens køleskab: Det blev ved sidste bestyrelsesmøde den 5. oktober besluttet at MED VIRKNING 
FRA DAGS DATO SKAL BETALING SKE KONTANT ELLER MED MOBILE PAY MEDENS MAN STÅR VED 
KØLESKABET – Skilt sættes snarest op på køleskabet ! (Aktion: Hans Henrik) 
 
Klubbens bomanlæg/afløb terrasse: Det er besluttet at udskifte klubbens bomanlæg. Tilbud er indhentet. 
Leverandør fundet, og fundamentet er allerede støbt. Den nye bom opsættes snarest. Der bliver i næste 
uge etableret afløb og rensebrønd fra den nye overdækkede terrasse. 
 
Vedligeholdelses af klubhus og omliggende arealer: I forbindelse med at Jens M. Larsen i længere tid har 
ønsket at skære ned på sine opgaver i klubben, har han foranlediget at en ”vedligeholdelses gruppe” er 
blevet nedsat. Gruppen består af: Henning Andersen (tovholder), Allan Hoppe, Ronni Christensen samt 
Thor Ebbesen. Gruppens arbejde vil bl.a. bestå af: Malerbehandling af klubhus udvendigt såvel som 
indvendigt i henhold til malerskema, indkøb af varer til huset som kaffe, toiletartikler, køkkenruller m.m. 
små reparationer, oprydning, gartnerarbejde, slæbested, montering af teltsider ved arrangementer, 
vedligeholdelse af tekniske installationer osv. 
Bestyrelsen takker ovenstående medlemmer mange gange for at ville påtage sig disse opgaver. 
 
Nyt nøglesystem: Det er besluttet at udskifte klubbens nøglesystem. Det nuværende system er ikke 
længere tidssvarende og nye nøgler kan ikke længere fremstilles. I det nye system skal jollerum og 
juniorrum inkluderes. Tilbud er under indhentning og installering bliver primo 2023. (Aktion: Torben og Jens 
M. Larsen) 
 
Økonomi:  Som tidligere nævnt er Gribskov Kommunes økonomi anstrengt. Vi har fået bekræftet at 
”lokaletilskud” (el., vand, varme, vedligeholdelse etc.) i 2023 er uændret 75%. I 2024 vil det dog falde til 
65%. 
Det blev besluttet af indhente tilbud på ombetrækning af sæder og ryglæn på klubbens stole som er meget 
gamle og meget slidte. 
 



Betaling af fakturaer: For ofte mangler rekvirentnavn på modtagne fakturaer. Derfor skal rekvirenter af 
opgaver hos vores leverandører huske at opgive navn og sikre at navn kommer på fakturaen. 
Det blev besluttet at søge Sonja og Henrik Width-Nielsens Legat til hjælp til enten det nye nøglesystem eller 
til ombetrækning af klubbens stole. Vi kan søge dette legat 3 gange og har tidligere modtaget hjælp til ny 
følgebåd samt hjælp til tag over terrassen. 
 
Trailer oversigt: Vi har modtaget opkrævning på vægtafgift på klubbens 5 trailere (2 x H-både, 2 x 
følgebåde samt optimistjolletrailer) Torben tjekker nummerplader for at identificere hvad der er hvad. 
 
Gavekort/Gilleleje Brugsforening: Det gavekort, på 1 års familiemedlemsskab af GSK, som vi har udloddet i 
Gilleleje Brugsforenings store jubilæumskonkurrence, blev vundet af Charlotte Kirk Frandsen. 
 
Klubmodul: Henrik Bo Christoffersen har gjort bestyrelsen opmærksom på at der nu findes et nyt system 
ved navn ”ForeningLet”. Systemet blev gennemgået, men det blev besluttet at fortsætte med det 
nuværende Klubmodul som i øvrigt er kommet i en ny og bedre version !  
 
Årshjul: Carsten opdaterer årshjulet og videresender til Gitte som lægger det på hjemmesiden. – Vi 
opfordrer alle medlemmer til ”at holde øje med hvad og hvornår tingene sker ” 
 
”Havnens Dag/Vild med Vand”: Dette arrangement afholdes ikke i 2023. 
 
Gilleleje Cup undersøgelse: Den store undersøgelse er netop blevet afsluttet med masser af spændende 
svar og forslag. Lars Sorner lægger snarest et referat på klubbens hjemmeside. Gilleleje Cup 2023 udvalget 
har deres første møde om næste års sejlads mandag den 21. november. 
 
Foreløbigt program for Vinteraktiviteter/Klubaftener vinteren 2023:  
17. januar 2023:  Martin og Vitus (fra Juniorafdelingen) holder foredrag om ”3 måneders sommertur”  
Februar 2023: ”Book en søhelt” foredrag ved Dansk Søredningsselskab 
Marts 2023 ”Bådvedligeholdelse/Glasfiber reparationer” 
April 2023: ”Tun mærkning” foredrag ved DTU AQUA 
Der arbejdes tillige på et kursus i at benytte de 2 donerede sejlmager symaskiner som står i Skipperstuen! 
 
”Workshop 2023”: Forventes afholdt søndag den 5. februar 2023. Nærmere info følger snarest! 
 
”Frivillig aften”: Afholdes fredag den 10. marts 2023 – Nærmere info følger! 
 
Akustik i klubhusets store lokale: Der har gennem årene, flere gange, været spurgt til muligheden for at 
gøre noget ved akustikken i det store klublokale. Lyden er meget ringe under fester og i 
undervisningssammenhænge. En ekspert i akustik har været ude at se på problemet og svaret er desværre 
at med de store rudearealer kan støjen ved større sammenkomster ikke undgås! 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 1. december 2022 kl. 19.00 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 05.11.2022 


