
Referat af bestyrelsesmøde i Gilleleje Sejlklub torsdag den 2. marts 2023 
 
Deltagere: Torben Grønbech, formand 
  Gitte Busch Pedersen, næstformand 
  Steen-Birger Aagaard, kasserer 
  Hans Henrik Jacobsen, sekretær 

Carsten Glem, 1. suppleant 
  Jørgen Vidstrup, 2. suppleant 
 
 
ADVARSEL - Hacking af mailadresser: Vi har desværre igen oplevet at formandens mailadresse er blevet 
hacket og udvalgsformænd er blevet kontaktet af en hacker som har bedt om hjælp til at åbne diverse links. 
Formanden vil IKKE i nogen tilfælde kontakte andre per mail og bede om hjælp til noget som ovenstående. 
Hvis noget lignende skulle forekomme, vil formanden ALTID kontakte vedkommende per telefon. 
   
Ombetrækning af klubbens stole: Er nu fuldført og de er blevet meget flotte. Fondsansøgning til 
ombetrækningen er afsendt til Sonja og Henrik Width-Nielsens Legat og vi kan forvente svar til april.   
(Tovholdere: Steen-Birger) 
 
Nyt nøglesystem: Den indkøbte PC samt software til administration af klubbens nøglesystem er modtaget 
og overgivet til ”Nordkysten” som skal stå for opsætning. 
 
Generalforsamling 2023: Er i år fastsat til tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00. Indkaldelse er udsendt i 
henhold til klubbens vedtægter og dagsorden udsendes mandag den 6. marts 2023. (Aktion: Hans Henrik) 
 
Klubbens værksted: Har gennemgået en større oprydning og renovering. Lokalet er blevet malet og nye 
skabe er blevet opsat. Samlet omkostning kr. 30.000. Endnu engang en stor tak til alle involverede for deres 
store og værdsatte indsats, ingen nævnt, ingen glemt. 
 
Kapsejlads 2023: Som nævnt i sidste referat starter første Onsdagsmatch første onsdag i maj, den 
03.05.2023. Der planlægges infoaften onsdag den 26.04.2023 kl. 19.00 hvor også Sejladsbestemmelserne 
vil være klar. Skippermøde i klubhuset hele sæsonen kl. 17.15. 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 samme aften. 
 
Gilleleje Cup lørdag den 10.06.2023: Gilleleje Cup 2023 udvalget holdt mandag den 27. februar 
planlægningsmøde. Som noget nyt bliver der i år sejlet 3 løb (min. 5 både pr. klasse) inddelt efter DH mål 
samt et løb for turbåde. Gilleleje Brugsforening er igen i år sejladsens hovedsponsor og donerer i år 1. 
præmierne i de 3 løb, som består af skippers vægt i øl. Første båd i mål får tillige trofæet ”Vægten” 
overrakt. Indbydelser er for længst udsendt og det er muligt at tilmelde sig via Link på klubbens 
hjemmeside. Følgende ansvarsområder er fordelt: Stævneleder: Lars Sorner. Baneleder: Brian Bo Hansen. 
Kapsejladsbureau: Gitte. Sponsorer: Hans Henrik. Festmiddag: Jørgen. Fondraising: Sysser Davidsen.  
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. Der er pt. 5 både 
tilmeldt. 
 
Sejlerskolen: Nye sejlere og nye instruktører deltog i sejlerskolens intromøde med information om 
sejlerskolen, sikkerhed og uddeling af Sejlerbogen som klubben sidste år fik sponsoreret fra Nordea-fonden. 
 



Økonomi:  Kassebeholdningen er d.d. kr. 623.000. Efter kontingentopkrævningen den 01.02.2023 er 38 
personer blevet påmindet. 18 har efterfølgende betalt, 7 har udmeldt sig, 3 er usikre. 10 kan ikke kontaktes 
og betragtes som udmeldt 07.03.2023 hvis kontingent stadig ikke er betalt. 
 
Som noget nyt har vi i år søgt om Pensionist tilskud (iflg. paragraf 79). 
Gribskov Kommune oplyser, at vi har mulighed for at ansøge om midler til nedenstående 2 områder: 

- Materiale tilskud (primært tiltænkt ungdomsaktiviteter), Aktion Ungdomsafd. 
- Tilskud til større anlægsarbejder (f.eks. vedligeholdelse af broer etc.), Aktion Torben. 

Når aktiviteten er beskrevet og begrundet, skal materialet sendes til Fondsudvalget v/ Sysser Davidsen, som 
så vil udforme ansøgning og Steen-Birger (der har adgang til portalen ”Aktiv Gribskov”) fremsende til 
Gribskov Kommune. 
Ansøgningsfrist til ovenstående 2 aktiviteter er 01.05.2023. Husk at Fondsudvalget skal have 1 uge til at 
udarbejde ansøgning og afklare mulige tvivlsspørgsmål. 
 
Fondsudvalg/Sponsorater: Udvalget, som blev stiftet under sidste bestyrelsesmøde, holdt sit første møde 
den 14.02.2023 og er allerede godt i gang med ansøgninger! (Aktion: Sysser Davidsen og Steen-Birger) 
 
Program for Vinteraktiviteter/Klubaftener vinteren 2022/23:  
Onsdag 15.03.2023 kl.19.00 ”Tun mærkning” foredrag ved DTU AQUA 
Torsdag 30.03.2023 kl. 19.00: ”Bådvedligeholdelse/Glasfiber reparationer” (OBS tilmelding nødvendig) 
Alle aktiviteter lægges løbende på hjemmesiden i god tid før afholdelse - følg også med i kalenderen. 
Rettelse til sidste referat. De 2 symaskiner som står i skipperstuen er IKKE doneret til klubben, men venligt 
udlånt med forkøbsret af Jesper B.  
 
”Frivillig aften”: Afholdes fredag den 10. marts 2023 kl. 18.00. Der er i skrivende stund 50 tilmeldt. 
 
Intro aften for nye medlemmer: Afholdes 21.03.2023 (Aktion: Torben og Gitte) 
 
Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i klubhuset torsdag den 13. april 2023 kl. 19.00 
 
 
Referent: Hans Henrik Jacobsen 
Gilleleje den 04.03.2023 


