
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 9. februar 2023 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
  Gitte Busch Pedersen, næstformand 
  Steen-Birger Aagaard, kasserer 
  Hans Henrik Jacobsen, sekretær 
  Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
  Henrik Bo Christoffersen (deltog første halve time) 
Afbud:  Carsten Glem, 1. suppleant 
 
IT/Sociale medier: Henrik Bo Christoffersen deltog den første halve time af mødet med henblik på øget brug 
af sociale medier, klubbens Facebooksider og Instagramkonti. Henrik Bo afholder kursus for interesserede i 
bestyrelsen og udvalg torsdag den 23.03.2023 kl. 19 – 21. 
Henrik Bo sender statistik om brug af hjemmesiden 2022 til Gitte som lægger på hjemmesiden. 
 
Ombetrækning af klubbens stole: Vi afventer svar fra Sonja og Henrik Width-Nielsens Legat vedr. 
fondsansøgning til ombetrækning af klubbens stole.   (Tovholdere: Torben og Steen-Birger) 
I skrivende stund orienteret om, at svar forventes i april. 
 
Nyt nøglesystem: Der er indkøbt PC’er samt software til administration af klubbens nøglesystem således at 
systemet kan opdateres og nøglebrikker igen kan programmeres. 
 
Økonomi:  Kassebeholdningen er d.d. kr.672.000.   Antal medlemmer d.d. 513 (sidste måned: 556). 
Kontingent opkrævning er gennemført 01.02.2023 og der er altid et antal udmeldelser i denne forbindelse. 
Til gengæld kommer der et større antal nye indmeldelser når seniorsejlerskolen starter op til foråret. 
Jørgen lovede, igen i år, at rykke de ca. 25 restanter per telefon.  
Steen-Birger gennemgik Regnskab 2022 og Budget 2023 som offentliggøres, efter revisorpåtegninger, 1 uge 
før årets generalforsamlingen. Se nedenfor! 
 
Generalforsamling 2023: Er i år fastsat til tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00. Indkaldelse, dagsorden etc. vil 
følge i henhold til klubbens vedtægter (Aktion: Hans Henrik) 
 
Klubbens værksted: Har gennemgået en større oprydning og renovering. Lokalet er blevet malet og nye 
skabe er under opsætning. Ting som grills, haveredskaber etc. bliver flyttet til juniorrummet i østgavlen ud 
mod havnen. Juniorernes grej samles fremover i det ”nye” juniorhus. Stor tak til alle involverede for deres 
store og værdsatte indsats, ingen nævnt, ingen glemt. 
 
Kapsejlads 2023: Onsdagsmatcherne starter første onsdag i maj, den 03.05.2023. Der planlægges infoaften 
onsdag den 26.04.2023 hvor også Sejladsbestemmelserne vil være klar. Der planlægges 2 starter: kl. 18.10 
for kapsejlende både (der kræves målebrev) samt 18.15 for bådene i turløbet. De kapsejlende både sejler om 
en flaske rødvin til aftenens vinderbåd, denne uddeles under middagen! 
 
Gilleleje Cup 2023: Gilleleje Cup 2023 udvalget er i fuld gang med forberedelserne til årets sejlads som vil 
blive afholdt lørdag den 10.06.2023. Link til tilmelding og tilmeldte både er d.d. lagt på klubbens 
hjemmeside. Teaser om stævnet følger denne weekend!  
Nyheder om sejladsen vil løbende komme på GSK’s hjemmeside samt på Gilleleje Cups Facebookside og 
Instagram. Desuden kan man tilmelde sig nyhedsbrev og blive opdateret denne vej. 
 
 
LAG midler. Bestyrelsen har modtaget notat fra vores medlem, Torben Olsen, som gør opmærksom på at vi i 
klubben har mulighed for at modtage midler til at fremme vores aktiviteter. LAG står for: ”Lokale 



aktionsgrupper som er lokalt forankrede foreninger og som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene 
ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter”. 
Torben Olsen spørger til opstart af projekt der skaber midler til 1 – 2 turbåde til familiesejlads. Torben Olsen 
har bekræftet, at han gerne vil være tovholder for ovenstående. Bestyrelsen bakker op om projektet. 
(Aktion: Gitte) 
 
Sponsorater: Der er nedsat et udvalg som i fremtiden skal stå for fondsansøgninger etc. Udvalget består af 
Steen-Birger og Sysser Davidsen. Andre interesserede med viden om fondsansøgninger kan kontakte 
udvalget. 
 
Program for Vinteraktiviteter/Klubaftener vinteren 2022/23:  
Tirsdag 28.02.2023 kl. 19.00: ”Lej en søhelt” foredrag ved Dansk Søredningsselskab 
Onsdag 15.03.2023 kl.19 :Tun mærkning” foredrag ved DTU AQUA 
Torsdag 30.03.2023 kl. 19.00 :Bådvedligeholdelse/Glasfiber reparationer (OBS tilmelding nødvendig) 
Herudover vil der blive afholdt workshops i benyttelse af de 2 donerede industrisymaskiner som står i 
Skipperstuen. Datoerne er søndag 12/2 samt søndag 26/2. Begge dage kl. 9 – 14. Vejleder: Jesper B. som har 
doneret symaskinerne. 
Alle aktiviteter lægges løbende på hjemmesiden i god tid før afholdelse - følg også med i kalenderen.  
 
”Workshop 2023”: Årets workshop for udvalgsformænd/medlemmer afholdtes søndag den 5. februar 2023 
kl. 09.00 – 15.00. Dagen var meget succesfuld og knap 20 personer deltog. Referat fra workshoppen lægges 
snarest på klubbens hjemmeside (Aktion: Gitte) 
 
”Frivillig aften”: Afholdes fredag den 10. marts 2023 kl. 18.00 – Nærmere info følger snarest! (Aktion: 
Indbydelse: Steen-Birger (tilmeldingsfrist 03.03.2023), Mad & vin: Jørgen Vidstrup (evt. fra SuperBrugsen)) 
 
Intro aften for nye medlemmer: Afholdes 21.03.2023 – nærmere info kommer snarest (Aktion: Torben og 
Gitte) 
 
Vejrstation: Henrik Bo har indkøbt ny ”Davis vejrmålestation til erstatning for den defekte. Henning 
Andersen bliver kontaktet for opsætning på ro- og kajakklubbens klubhus. (Aktion: Jørgen) 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 2. marts 2023 kl. 19.00 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 11.02.2023 


