
 

 

Ordinær generalforsamling i Gilleleje Sejlklub 

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00 

Beddingskajen 4, 3250  Gilleleje 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse v/formand Torben Grønbech. 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer Steen-Birger Aagaard. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

a. Forslag fra bestyrelsen. 

Uændrede kontingenter: 

i. Juniorer, alder 9 – 19 år, kr. 600. 

ii. Ung seniorer, alder 20 – 24 år, kr. 700. 

iii. Seniorer, alder 25 – 64 år, kr. 900. 

iv. Seniorerægtepar/samboende i alder 24 – 65 år, kr. 1.200. 

v. Husstand, samlet medlemskab for alle personer i hele familien på 

samme adresse, kr. 1.600. 

vi. Pensionist, alder 65+, kr. 750. 

vii. Pensionist ægtepar, ældste ægtefælle er 65+, kr. 1000. 

viii. Eksterne foreninger, kr. 1.200. 

 

b. Nedenstående forslag er modtaget af bestyrelsen: 

 

Til Generalforsamlingen i Gilleleje sejlklub d.14.03.2023 

 Jeg vil gerne forslå at der bliver etableret et “værksted” som skal indeholde følgende som en 

start: 

1. Industrisymaskine med dertil rette bord.  

2. Splejse og tovværks værktøj, samt rette bænk/bord. 

 Omkostninger ca. kr. 30.000,- 

 Jeg tænker, at vi er mange der indimellem har brug for ovenstående, og i stedet for vil alle 

går ud og køber, syntes jeg det ville være et rigtigt godt tilbud sejlklubbens medlemmer. 

Jeg kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen da jeg er ude og rejse, men i er meget   



  velkommen til at kontakte mig for evt. uddybning. 

  Jeg stiller mig gerne til rådighed til etablering samt pasning og vedligehold. 

  Det kunne også være en ide, at der bliver afholdt kurser i splejsninger. 

  Mvh. Finn Mosberg 

 

5. Forelæggelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent v/kasserer Steen-Birger 

Aagaard 

 

6. Valg af bestyrelse: 

a. Formand, Torben Grønbech - på valg for 2 år, modtager genvalg 

b. Sekretær, Hans Henrik Jacobsen - på valg for 2 år, modtager genvalg 

 

7. Valg af suppleanter: 

a. Carsten Glem – på valg for 2 år, modtager genvalg. 

 

8. Valg af 2 revisorer – for 1 år: 

a. Michael Fougt – modtager genvalg 

b. Børge L. Vestergaard – modtager genvalg 

 

9. Valg af 1 revisorsuppleant – for 1 år: 

a. Jens M. Larsen – modtager IKKE genvalg. 

 

10. Eventuelt 

 

 

 

Gilleleje den 6. marts 2023 

Torben Grønbech 


