
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 1. december 2022 
 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
 Gitte Busch Pedersen, næstformand 
 Steen-Birger Aagaard, kasserer 
 Hans Henrik Jacobsen, sekretær 
 Carsten Glem, 1. suppleant 
 Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
 
 
Ombetrækning af klubbens stole: Der er indhentet flere tilbud på ombetrækning/udskiftning af klubbens 
70 stole, hvor hynder og ryglæn efterhånden er meget slidte. Det blev besluttet at få dem ombetrukket 
med et pænt og meget slidstærkt betræk. Der vil blive søgt om fondsmidler til denne opgave. (Aktion: 
Torben og Steen-Birger) 
 
Forslag om ny afdeling i GSK: Der er udefra kommet en forespørgsel om mulighed for oprettelse af en ny 
afdeling i GSK. Forslaget blev diskuteret og der var 100% enighed om ikke at gå videre med forslaget. 
 
Klubbens bomanlæg/afløb terrasse/el arbejde: Klubbens nye bomanlæg er opsat og taget i brug. Der er en 
”føler” som umuliggør at bommen går ned over en bil som er gået i stå eller som kører langsomt igennem. 
Afløb fra den ny-overdækkede terrasse, diverse el arbejde samt opsætning af ny emhætte er tilendebragt. 
Stor tak til de involverede medlemmer for deres store indsats. Ingen nævnt – ingen glemt! 
 
Nyt nøglesystem: Vil blive igangsat i starten af det nye år. Evt. fondsansøgning. (Aktion: Torben og Jens M. 
Larsen) 
 
Trailer oversigt: 2 af klubbens 5 trailere skal synes og omregistreres. (Aktion: Torben) 
 
IT//Hjemmeside: Dennis Andersen har takket ja til at hjælpe Henrik Bo Christoffersen inden for dette  
område – bestyrelsen takker Dennis for tilsagnet. Henrik Bo kontakter selv Dennis! 
 
Økonomi:  Kassebeholdningen er pt. kr. 537.000. 
Tøjsalg skal i fremtiden betales via MobilePay. Næste salg bliver ved Gløgg arrangementet søndag 11.12.22.  
 
Årshjul: Carsten har opdaterer årshjulet. Et par yderligere tilretninger, tidspunkter tilføjes. Vi opfordrer 
endnu engang alle medlemmer til jævnligt ”at holde øje med hvad og hvornår tingene sker ” 
 
FTLF/Langturssejlerne: Inviterer GSK medlemmer til ”svømmetræning og foredrag om sikkerhed” søndag 
den 08.01.2023: i Gribskov Svømmehal i Helsinge.  Tilmelding sker via Klubmodul - Event . D.d. er der 
tilmeldt 13 GSK-medlemmer - der er plads til 30 i alt fra GSK. Lægges på Facebook. (Aktion: Gitte) 
 
Gilleleje Cup 2023: Gilleleje Cup 2023 udvalget har haft det første møde om næste års sejlads, som vil blive 
afholdt lørdag den 10.06.2023. Udvalget har, med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen som har 
været afholdt i efteråret, besluttet at ændre en række ting. Det fastholdes dog at arrangementet fortsat 
skal fokusere på både rigtig kapsejlads og et turløb for både uden målebrev, men også et arrangement med 
stor fokus på det sociale på land før og ikke mindst efter sejladsen. Nærmere oplysninger vil løbende 
komme (bl.a. på Facebook) ligesom tilmeldingsformular lægges på nettet i begyndelsen af det nye år. 
 



Opslag på klubbens opslagstavler: Bedes fremover dateres, de vil efter nogle måneder tages ned. Opslag 
uden dato vil tages ned uden videre. 
 
Foreløbigt program for Vinteraktiviteter/Klubaftener vinteren 2022/23:  
Søndag 11.12.2022 kl. 14.00 Gløgg og æbleskiver 
Søndag 01.01.2023 kl. 14.00 Nytårskur ”Bobler og Jens’ berømte kransekage” *) 
Tirsdag 17. 01.2023: kl. 19.00 ”På togt med Stella Maris” 
Februar 2023 (dato følger): ”Book en søhelt” foredrag ved Dansk Søredningsselskab 
Marts 2023 (dato følger):Bådvedligeholdelse/Glasfiber reparationer” 
Marts 2023 (medio - dato følger):Tun mærkning” foredrag ved DTU AQUA 
Der arbejdes tillige på et kursus i at benytte de 2 donerede sejlmager symaskiner som står i Skipperstuen 
samt et foredrag om brug af solceller ombord på båden! 
 
*) Gitte lægger på hjemmeside, Jørgen sørger for ”bobler” 
 
”Workshop 2023”: For udvalgsmedlemmer afholdes søndag den 5. februar 2023. Nærmere info følger 
snarest! 
 
”Frivillig aften”: Afholdes fredag den 10. marts 2023 – Nærmere info følger! 
 
Gilleleje Havn, Infomøde: Torben kontakter havnekontoret for at høre hvornår næste møde finder sted. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 5. januar 2023 kl. 19.00 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 04.12.2022 
 


