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Nibe sejlklub    
Bestyrelse 
Formand 
Næstformand 
Sekr.& Sejlersk. 
Kasserer 
Havnefest 
Ungdomsudvalg 
Aktivitetsudvalg 
1. Suppleant 
2. Suppleant 
 
Aktivitetsudvalg 
 
 
 
 
Ungdomsudvalg 
 
 

 
Niels Plovgaard 
Michael Steglich-Petersen 
Jens Borre 
Jes H. Jacobsen 
Carsten Borup 
Michael Møller 
Willy Espensen 
Kim Ilberg Christensen 
Ivan Andersen 
 
 
Willy Espensen 
Lis Nielsen 
Bjarnette Steglich-
Petersen 
 
Michael Møller 
Carsten Toudal 
Torben Graae 
Ivan Andersen 

 
98352559 
98353371 
98352240 
98353611 
98351342 
96399566 
98351687 
98352093 
 
 
 
98351687 
98352559 
 
98353371 
 
96399566 
 
22193918 
 

 Sejlrenden  
udgives af: 
Nibe Sejlklub 
 
Ansvarlig 
Redaktør: 
Margit Borre 
 
Indlæg sendes 
til: 
Margit Borre 
Bryggen 40 
9240 Nibe 
Tlf. 98352240 
Margit@bryggen40.dk 
 

 
 
Nibe Sejlklub Venner  

Formand 
Sekretær 
Kasserer 

Erik Møller 
Ellen Nielsen 
Ole Asp 

98353730 
98352470 
98352546 

 Leje af klubhus: 
Henvendelse til 
Jes H. Jacobsen 
Tlf.: 98353611 

 
 

  

Næste blad: 
 
Deadline: 

Medio August 2005 
 
9. juli 2005 

  Klubhus tlf.: 
98353111 
Hjemmeside: 
nibe-sejlklub.dk 

Bestyrelsesmedlemmer 
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11.-12. Juni Familietur 
23. Juni Skt. Hans aften 
17.  September Praktisk prøve  

Duelighedsbevis 

25. Oktober Trim & vind 
26. Oktober Teori Duelighedsbevis 
29. Oktober Standerstrygning 
29. Oktober Afriggerfest 
9. November Yachtskipper teori 
19. November Regattaskydning 
31. December Nytårssoire’ 
23. Januar Bøf og Bowl 
10. Februar Vinsmagning 
   

KALENDEREN    
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I takt med, at dagene længes og temperaturen og solen giver nyt liv til planter 
og dyr ser vi stigende aktiviteter i og omkring vor havn. De første både er 
allerede søsat og det vil de sidste også være, når vort medlemsblad er på 
gaden. Til den tid har vi også sat klubstanderen, og vi har afholdt en glad 
standerhejsningsfest. Tilsyneladende er alt ved det gamle i vor sejlklub. 
 
Det er det også, og dog! Klubbens økonomi trænger til at bliver gået efter i 
sømmene i erkendelse af, at underskud ikke er holdbar i det lange løb.  
Bestyrelsen har på sit sidste møde udarbejdet et katalog over emner, som vil 
ende op i en acceptabel økonomi i vor sejlklub. 
 
Det er selvfølgelig med risiko for, at medlemmerne berøres af de tiltag, som 
bestyrelsen finder nødvendige. Et af sådanne tiltag vil være, at 
arrangementer, som udgangspunkt skal være udgiftsneutrale som et 
minimum. 
I øvrigt ville det være dejligt, såfremt man kunne konstatere, at alle, der råder 
over en bådplads i Nibe Lystbådehavn også er medlem af Nibe Sejlklub. Men 
det er langt fra tilfældet og derfor et oplagt mål at sætte sig. 
 
God og sejlsikker sæson 2005. 
 
 

Formanden har ordet 

 

Se seneste nyt på hjemmesiden 
 

www.nibe-sejlklub.dk 
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Der har været aktiviteter på Sejlerskolen hele vinteren.  
 
Teoriholdet til duelighedsbevis har været flittige vintersæsonen igennem, og 
når dette blad læses er eksamen allerede overstået – og med flot resultat. 
Alle bestod med glans, ikke mindst takket vore to undervisere Michael og 
Ole. 
 
Nibe Sejlklub siger tillykke, og for en del af teoriholdet,- på gensyn i 
skolebåden IB, hvor det handler om den praktiske del til duelighedsbeviset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allerede i Januar startede Sejlerskolen med det første kursus. Emnet var 
”Motorlære”.  
Jan fra Rønbjerg Motor & Marineservice havde velvilligt stillet sig til rådighed 
som instruktør, og ikke bare med nogle plancher med noget teori. 
Jan havde taget en ny dieselmotor med på ladet af sin trailer, og ved hjælp 
af diverse kranøvelser, blev motoren bakset ind i jollehuset hvor det meste af 
kurset foregik med praktiske øvelser på en motor det blev overhalet, 
opstartet og kørt varm, slukket og startet igen,- ja puslet kurset igennem. En 
stor tak til Jan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sejlerskolen 
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Knob & Splejs er ved at blive en klassiker på Sejlerkolen. 
I år var der fyldt godt op på kurset af sejlere der lige skulle have styr på de 
mange mulige og umulige knob- eller måske have lavet øjensplejsninger til 
fortøjningerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vores tidligere havnefoged Knud kan det hele, og øste af sin store viden. 

 

Sejlerskolen 
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REDAKTØR TIL  
SEJLRENDEN SØGES 

 
Har du lyst til at gøre en indsats for Nibe Sejlklub, og har du 
en lille smule skrivekløe i fingrene, samt lidt kendskab til 
EDB på brugerniveau,- ja så er jobbet som redaktør dit. 
 
Det  er sjovt, og giver masser af udfordring at være 
redaktør af klubbladet, men skal bladet udvikle sig videre, 
føler jeg at nye kræfter må til. 
 
Jobbet består primært i redigering samt opsætning.  
Det meste skrivearbejde og fotos kommer fra klubbens 
medlemmer. 
På den anden side, har du selv noget på hjertet, er der 
masser af sider at boltre sig på.  
 
Lidt ”hår på brystet” er en nyttig ting at have i det her job.  
Du må af og til spørge mere end én gang efter artiklen. 
Men det giver også en god og interessant kontakt til 
klubbens medlemmer, og klubbens liv og puls.  
 
Du får god støtte fra bestyrelse og medlemmer. 
Annoncetegning og kontakt til annoncører er bestyrelsens 
ansvar. 
 
Har du lyst til at vide mere om jobbet, må du meget gerne 
ringe eller kigge ind. 
 

Margit Borre 
Bryggen 40, Nibe 

tlf. 9835 2240 
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Familietur 
d. 11-12 Juni 

 
Turen går til Livø 

Eller Sundby Hvorup som alternativ 
 

Vi starter med skippermøde kl. 7:30 
 

Tilmelding til Willy Espensen 
Tlf. 98 35 16 87 
Senest d. 7. juni 

Skt. Hans aften 
 

d. 23. Juni 

KL. 19:00 
 

Pølser og drikkevarer 
kan købes på pladsen 
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Referat Nibe Sejlklub 
Ordinære Generalforsamling 

Torsdag den 09.03.2005. 

32 stemmeberettigede var frem mødt plus 8 tilhører. 

Formanden bød velkommen, og indstillede Erik Møller til ordstyrer, som blev 
enstemmigt valgt. 

Erik Møller kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og 
der ikke var nogen der havde indsigelser. 

Formand fik ordet for aflæggelse af beretning: 

 Beretning: 

Torsdag, den 15. april 2004 blev en skelsættende dato, idet der var indkaldt 
til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Nibe Sejlklub 
Ungdomsafdeling og Nibe Sejlklub. 

Efter et ret omfattende forarbejde var vejen farbar for et længe næret ønske 
om en fusion af de to foreninger. 

Der blev i de beslutningsdygtige forsamlinger ikke ytret nogen former for 
betænkeligheder ved oplæggene, hvilket i bestyrelsen blev modtaget med 
glæde og opfattelsen af, at det var en rigtig beslutning. 

Standerhejsningen lørdag, den 24.4. havde igen tiltrukket mange 
medlemmer i et forrygende forårsvejr. Vi kunne her glæde os over, at der i 
sejlrenden ikke skulle fjernes så meget materiale som andre år, og som følge 
heraf gjorde den tidlig farbar. 

Forårets optimisme fik imidlertid trange kår på baggrund af det vejrlig, der 
fordelte sig hen over sæsonen, og som reducerede ganske gevaldigt i 
aktiviteterne i vor havn. 

2004 blev året uden havnefest. 

Tre begivenheder, som var årsagen til, at 2004 ikke mindede om tidligere år 
på godt og ondt. 



14 

Aktiviteter for året var: 

22. februar Knob, stik og splejsninger 

25. - ”Aurora” fra Panama til Sydhavet 

29. - Bådhandel for dommies 

14. marts Meteorologi 

20. - Bevis til kanalsejlads 

5. april Trim og vind  

6. - Sejlads for juniorer 

17./18. - VHF/SRC kursus 

24. - Standerhejsning/fest om aftenen 

6. maj VHF-eksamen 

10. - Sejlerskolen Info-dag 

Forsommer Spilersejlads, afhængig af vejret 

5. juni Blå Flag 

13./14. - Motorbådssejlads 

23. - Skt. Hans aften 

14./15. juli Kampagneskib, SøspStanderstrygning/fest 

6. november Regattaskydning 

13./14. - førstehjælpskursus 

31. december Nytårssoire 

Vinterhalvåret Navigationsundervisning v/Ole Asp og Michael Mogensen 

Sommerhalvåret Sejlerskole v/Ulla Borup, Erik Möller, Jes Jacobsen og Jens 
Borre. 
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Selv om enkelte aktiviteter af forskellige årsager måtte aflyses, var det i 
sandhed et omfattende aktivitetstilbud i en sejlklub af vor størrelse og som 
kun realiseres ved hjælp fra medlemmer i aktivitetsudvalg og sejlerskolen. 

Til sejlerskolens elever skal lyde et STORT TILLYKKE med de gennemførte 
og beståede prøver. 

Medlemstallet i Nibe Sejlklub er pr. 1.1.2005 107 personer. Bestyrelsen har i 
det forløbne år taget initiativ til, at nye medlemmer indbydes til et 
orienteringsmøde med bestyrelsen og repræsentanter fra havnen. Mødet 
finder sket den første fredag efter standerstrygning og afsluttes i Ole's bar. 

Til alle nye medlemmer skal endnu engang lyde et HJERTELIGT 
VELKOMMEN. 

Juniorafdelingen tæller pr. 1.1. 2005 11 medlemmer, hvilket ikke er særligt 
opmuntrende i betragtning af, at afdelingen tidsmæssigt lægger stort beslag 
på vore instruktører. 

Ikke desto mindre, har Michael Møller, Jens Bach Christensen, Ivan 
Pedersen og Kresten Graae hver især med stor entusiasme bidraget til, at 
afdelingen trods alt består til glæde for de børn og unge, der drages af 
sejlsporten. Således har gode initiativer medført, at vor 420 jolle er blevet 
repareret og gjort sejlklar, ligesom en bådvogn er repareret og gjort 
anvendelig. Årsager der gør, at afdelingen fortsat kan tilbyde undervisning en 
gang om ugen i vinterhalvåret og sejlads en gang om ugen i sommerhalvåret. 

Juniorafdelingen har ligeledes kunnet glæde sig over et sponsorat af en video 
og DVD fra "Vennerne". 

Det har endvidere været glædeligt at se, at børnenes forældre har bakket 
kraftigt op med bl.a. fælleskørsel til arrangementer. 

At alt ikke forbliver ved det gamle, skal ses ud fra den betragtning, at Jens 
Bach Christensen, som følge af et dårligt knæ, har valgt at stoppe i 
juniorafdelingen. 

Før etablering af Nibe Lystbådehavn, var Jens aktiv optimistjolleinstruktør i 
regi af Nibe Bådelaug, hvilket fortsatte efter sejlklubbens etablering. Det er 
således utrolig mange år og megen tid Jens har brugt til glæde og gavn for 
alle de unge Jens har haft kontakt med. 

På deres og sejlklubbens vegne vil jeg sige Jens en STOR TAK for indsatsen 
med håbet og forventningen om, at hans beslutning ikke vedrører hans 
fortsatte gang i sejlklubben. 
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Juniorafdelingens formand Michael Møller, som også har gjort et fantastisk 
stort stykke arbejde for juniorafdelingen, har som følge af sit arbejde fået 
mindre tid at afse til afdelingen. Derfor står vi foran en sæson med store 
udfordringer for at få tilstrækkelig med kvalificeret instruktørdækning på vore 
sejladsaftener. 

Skulle en og anden sidde inde med forslag til problemets løsning, hører 
bestyrelsen gerne snarest fra vedkommende.  

 

 Sejlklubbens hjemmeside www.nibe-sejlklub.dk er blevet struktureret, så 
den fremstår i sin nuværende form. Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet 
på at øge informationen til samt medinddrage medlemmerne af Nibe Sejlklub 
i de beslutninger og dispositioner, som bestyrelsen foretager sig, navnlig for 
at styrke demokratiet og den levende sejlklub.  

Dette arbejde kan nu fuldendes via en opdatering af bestyrelsesreferater mv. 

Med andre ord, medlemmerne har fået en mulighed for at kigge bestyrelsen 
over skulderen. Og ikke mindst har vi fået muligheden for med kort varsel at 
kunne informere hinanden. 

På valg er vores kasserer Jes Jacobsen, næstformand Michael Steglich-
Petersen, sekretær Jens Borre og aktivitetsudvalgsformand Villy Espensen. 
Alle er villige til at modtage genvalg. 

2004 blev også skelsættende fordi det blev året vor afholdte havnefoged 
Knud Erik Larsen valgte at lægge kasketten. I 8 år har han og hustru Else 
Marie sat sit markante præg på Nibe Lystbådehavn med fantasi, ildhu, 
arbejdsomhed og godt humør. 

På vegne af alle medlemmer af Nibe Sejlklub skal der lyde en STOR TAK for 
det gode samarbejde i årenes løb og held og lykke i fremtiden med håbet om 
at se jer som flittige gæster i Nibe Sejlklub.  

Kim Nysum, Brøndum, blev blant mange ansøgere udtaget til stillingen som 
ny havnefoged. Et stort VELKOMMEN skal lyde til ham med håbet om et 
fremtidigt godt samarbejde. 

Som et minde om Nibe Sejlklub har bestyrelsen indkøbt en lille 
erindringsgave til Knud Erik, som jeg vil bede ham om at komme op og 
modtage. 
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Jeg vil slutte min beretning med at takke alle medlemmer af Nibe Sejlklub for 
det år der er gået. En særlig tak til bestyrelsen, instruktørerne i vor 
sejlerskole, medlemmer af aktivitetsudvalget, vores redaktør Margit Borre, 
rengøringsmedarbejder Erik Christensen og vores vicevært Villy Espensen 
for det gode samarbejde. 

Niels Plovgaard Madsen 

Formand 

 

   

Formandens beretning blev godkendt. 

Kasserer Jes Jacobsen fik ordet for fremlæggelse af regnskabet: 

Det blev godkendt. 

Kontingentet vil næste år være uændret, dog skal vi fremover i gang med at 
finde ny indtægtskilder, for at undgå kontinentstigninger. 

Budget for 2006 blev fremlagt, det samme som 2005. 

Jes Jacobsen der var på valg, blev genvalgt til jobbet som kasserer. 

Til øvrig bestyrelse var følgende på valg: Michael Steglich-Petersen, Villy 
Esbensen, Jens Borre. Alle blev genvalgt med stor applaus. 

Til suppleanter valgtes Kim Christensen og Ivan Andersen. 

Revisorer blev alle genvalgt: Børge Nygaard, Jens Anton Røjen og Michael 
Mogensen som revisorsuppleant. 

Til Aktivitetsudvalget ønskede Lars Rudkøbing ikke genvalg. Nyt Aktivitets 
udvalg blev valgt; Villy Esbensen, Lis Nielsen( Plovblis) og Bjarnette Steglich-
Petersen. 

Stor tak til Lars Rudkøbing for det store arbejde i aktivitetsudvalget gennem 
årene, vi håber at Lars vil stille sin ekspertise til rådighed fremover. 

Ungdomsudvalget: Jens Bak har valgt at forlade ungdomsudvalget efter 
mange år, meget stort tak til Jens for den store indsats gennem de mange år. 

Nyt udvalg bliver Carsten Taoudal, Kresten Graa, og Michael Møller. 
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Under evt. blev der stillet forslag om at genoptage Fregatskydningen, Børge 
Nygård vil prøve at gå forrest i arrangementet. 

Yelva Petersen spurgte til muligheden for at søge Spar Nord Fonden om 
tilskud, her kunne bestyrelsen oplyse at det er der arbejdet på, men der skal 
søges til konkrete anskaffelser, der kan ikke søges til drift. 

Der var en del spørgsmål vdr. Havnefesten bl.a. fra Michael Mogensen. Der 
kan oplyses at der undersøges muligheder, men det bliver ikke som det 
gamle oplæg. 

Finn Nedergaard spurgte til kontingentet til Dansk Sejlunion, hvortil kasseren 
kunne oplyse at det var en stor post på regnskabet, men det er ikke nemt at 
lave om på det. 

Knud Erik Larsen spurgte til sejlrende, Ifølge Ole Asp skal der fjerenes ca 
25000 m3 i år. 

Der bliver informeret på havnenes hjemmeside om forløbet. www.nibe-
havn.dk 

Derefter var der kun tilbage for ordstyrer at takke for godt debat, ro og orden 
og overlade ordet til formanden. 

Formanden takke ordstyrer for indsatsen og bevilgede 1 stk øl pr person, 
sammen med snitterne. 

Referat 

Carsten Borup 
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Niels Plovgaard blev valgt som dirigent. 
 
Af formandens beretning fremgik det, at det stadig strømmer til med 
medlemmer.  Her på klubbens 8. år er vi lige knap 100 – det er da flot! 
 
Vores hovedaktivitet ”Oles Bar” har været flittigt besøgt. Det er dejligt at se, at 
så mange medlemmer synes, det er hyggeligt at mødes et par timer om 
fredagen og ordne hele verdenssituationen – i hvert fald i Nibe. 
 
Der lød en stor tak til de flittige, kreative, veloplagte bartendere og til Ole, der 
som sædvanligt har sørget for, at forsyningerne har været perfekte og 
rigelige. 
 
Vi har med hensyn til økonomien også haft et godt år. Derfor er vi glade for at 
kunne være behjælpelig med at finansiere nogle af udgifterne i sejlklubben. Vi 
vil derfor igen i år give sejlklubben et beløb på 25.000 kr., men vi håber, at de 
til næste år ikke er brugt på forhånd. 
 
Formanden sluttede sin beretning med en tak til bestyrelsen og til de øvrige 
bestyrelser og udvalg, vi samarbejder med – tak for et godt samarbejde. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Kontingentet 
forbliver uændret. 
 
Der var ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelse. 
 
På valg var Erik Møller og Ellen Nielsen. Begge blev genvalgt. 
 
Herefter takkede formanden for en god generalforsamling. 

Nibe Sejlklubs Venner 
 

Referat ordinær generalforsamling 
10. marts 2005 



20 

 

Nibe Sejlklub byder følgende nye medlemmer velkommen i klubben. 
Vi håber i vil befinde jer vel, og ikke mindst at vi vil se jer til de mange 
arrangementer der bliver afholdt i løbet af året samt i ”Oles Bar”. 

Nibe Sejlklub 
Karsten Mathiesen 
Kim Nysom 
Klaus Andersen 
Per Heiselberg 
Henning Andersen 
Hans-Jørn Andersen 
Gorm Christiansen 
Herluf Rossing 
Jane Jensen 
Niels Andersen 
Ole Martinsen 
Palle Willemoes 
Peter Kjær 
 
 
Vennerne 
Dorte Heiselberg 
Gitte Rejnholt 
 
 
 

Nibe Sejlklub er medlem af: Dansk Sejlunion 
Danmarks Tursejler Forening 

Nye medlemmer 
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Tanker fra bænken 

Efter nogle års afbrydelse får jeg atter lyst til at sende en note til Redaktøren. 
Som sædvanligt har jeg lyttet til den sædvanlige snakken og jeg var klar over, 
at noget skelsættende var på vej. 
 
KNUD ERIK går på pension lød mantraet. 
 
Det gik op for mig, at det var Havne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fogeden man mente. Så falder man  
naturligvis i staver og tænker på den æra man har oplevet med K. E. Larsen 
og fru Else som havnefoged par. Naturligvis har jeg set meget her fra 
bænken, oplevet meget og hørt meget. Og nogle oplevelse er gået i 
glemmebogen enten fordi de fortjente det eller fordi en stadig svigtende 
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hukommelse spiller ind, men nogle  
har jeg da samlet op og puttet i erindringskisten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knud Erik og havnen med de mange foreninger 
 
Havnefogeden var den mand, der kom ud af sit kraftigt maritimt inspireret 
kontor med piben skruet rigtigt ud i mundvigen. Og jeg tænkte: Det er jo 
Skipper Skræk, der kommer der!!!!! 
 
I starten noterede jeg, gik han lidt rundt, ja han følte sig vej frem. Noget vidste 
jeg jo om det imponerende antal foreninger der eksisterer på Nibe Havn, men 
at være nytiltrådt havnefoged og skulle servicere mindst 3 foreninger pr. 
kulance, det må da være en udfordring. Derfor var det tydeligt, at piben blev 
flyttet fra den ene mundvig til den anden, efterhånden som han aflæste, hvem 
der var indianer og hvem der var høvding i de mange foreninger. Indianerne 
kunneopsummeres til en lille håndfuld. 
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Men det var tydeligt at denne dejlige Skipper Skræk type håndterede dette 
multi job til alles tilfredshed. 
Så pludselig var det ikke en ny havnefoged, men HAVNEFOGEDEN eller 
Knud der opererede ud fra havnekontoret 
Havnefogeden som praktiske gris, arbejdsorganisator og Storm P. 
 
Og med slet skjult misundelse kunne jeg konstatere, at denne person, der nu 
blev kaldt Knud havde et kraftigt indbygget praktisk gen: 
 
Han kastede sig med vild entusiasme over havnes boble anlæg bistået af sin 
trofaste følgesvend Søren. Og mere eller mindre frivillige dykkere blev 
ligeledes involveret. Projektet er åbenbart  kæmpe stort, for efter 8 år 
konstant arbejde, kan man stadig se Knud og Søren skridte kajen af, iført 
deres uundværlige Harboøre habitter, huer med indbyggede ørevarmere, 
skarpt observerende om de livgivende luft bobler kommer op, og omkring de 
rigtige pæle.  
Bobleanlægget har involveret en masse mennesker, og morsomt var det at 
se hvor mange der deltog i installationen af en ny kompressor til anlægget. 
Da alle var samlet, var der ikke plads til kompressoren, så nogle måtte 
fortrække, men det var en pæn forårsdag, så de kunne stå i solen eg kigge 
på. Men alle kloge kommentarer i forbindelse med installationen blev 
naturligvis debatteret seriøst.  
 
Oven på engagementet i bobleanlægget blev Knud engageret i de grønne 
områder på Bryggen. Interessen var i første omgang koncentreret om de 
rigtige tekniske hjælpemidler. .  
Flere alternativer var vist oppe i researchen efter det optimale tekniske 
hjælpemiddel til pleje af de grønne områder. Man besluttede sig for en 
minitraktor, som det primære hjælpemiddel. Snart kunne man se Knud suse 
rundt på det nyindkøbte vidunder, men folk med visioner må videre. 
Beslutningen om at anskaffe en minitraktor af liden teknisk sværhedsgrad var 
genial, for nu kunne arbejdsopgaver uddelegeres. 
 
Snart så man Else fræsende rundt på en brandrød plæneklipper og 
vedligeholde alle grønne arealer, og med stor entusiasme kastede Else sig 
også over krat, buske og jeg ved ikke hvad, men fakta er, at alt var velplejet, 
veldrevet og velvoksende så man knap kunne se over hækkene. 
 
Da Else med de rigtige hjælpemidler nu klarede de grønne områder tog Knud 
fat på køre- og parkeringsarealerne. Her kommer Storm P. til kort. Det ene I 
jern efter det andet blev sat sammen til en traktor trukken anordning med hjul, 
løftegrej og andre I jern for at sikre en vis planering af arealer foran husene til 
parkering for beboere, og pladserne til parkering for sejlere og gæster.  
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Jeg tror, at vi er ved evalueringsmodel 3 af ”grus udjævnende traktor trukket” 
værktøjer. Men, indrømmet, nogle gange går man tørskoet, andre gange 
soppende hen til vores bil, alt afhængende af hvornår Storm P anordningen 
sidst har været i brug. 
 
Senere kom en række gode medlemmer Knud til hjælp i hans evige søgen og 
higen efter tekniske løsninger, der kunne spare havnen for penge, lette 
arbejdet og løse de påtrængende arbejdsopgaver. Frank Metax og Jørn 
Sønderholm kunne jeg notere bidrog med stor iver til at udvikle disse ideer, 
og da senere Peter Boldt stødte til denne selv supplerende gruppe var de 
fremtidige visioner lagt i de rette hænder. 
 
Og da en ældre traktor af ædel herkomst blev fremskaffet og forsynet med en 
frontlæsser var man klar til mange interne transportopgaver på havnen, men 
lidt ”oversøisk” har man også klaret. Med en hel lovlig gul advarselslampe på 
en uindregistreret traktor må man vel gerne transportere en båd på en trailer, 
der meget ligner et AOF projekt, gennem rundkørsel og over til hallen på den 
anden side af omfartsvejen. 
 
Og visionerne var mangeartet. Det mest aparte og knap så velegnet er nok 
Sten-opsamleren, eller et kreativt forsøg på at løse en stenfiskers opgave fra 
broen med et 2 mands betjent aggregat. 
Et andet fortrængt projekt blev hentet på en skovejendom ved Sebber 
Kloster, men hvad det meget tunge skulle udføre har jeg fortrængt og kort tid 
efter var den atter forsvundet. Det er heldigvis det eneste projekt, hvor Knud 
vist følte at projektet var tæt på et flop. 
 
Det seneste projekt et mega ramslag til havnen, og inden den endelige 
aptering er man kommet op på en fødselsvægt på minimum 4 ton, så det er 
ikke kun små projekter der arbejdes med. Til dette projekt blev den faste stok 
udvidet med yderligere frivillige, og da arbejdet foregik langt fra 
havnekontorets trygge omgivelser, hvor ideerne kunne få frit spil, blev en 
udrangeret campingvogn taget i brug som satellit havnekontor. 
 
Tit og ofte har jeg hørt og set sejlere bebrejde Knud, at strømforsyningen på 
broerne var utilstrækkelig. At strømforsyningen ikke kan håndtere 20 el kedler 
på en gang er åbenbart et faktum, som kommer bag på fleste. Men Knud tog 
hånd om problemet og lavede særskilt strømforsyning til hver bro, så nu er 
det ganske vist, at den enkelte bro kan mørklægges, men ikke hele havnen. 
Men det var nu lidt sjovere før, når alt gik på en gang, det skabte en livlig 
trafik forbi bænken. 
 
Men så vidt jeg har erfaret er det her Knud virkelig viser sin omtanke for 
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andre. Han lider af en ubehandlet samlermani, og har gennem årene udnyttet 
mange kvadratmeter til at opmagasinere ting man sikkert får brug for, eller 
andre kan bruge. Derfor der ingen der går forgæves til Knud for at spørge 
efter en dims eller dippedut, der kan et eller andet mærkeligt. Hvis 
genstanden ikke findes i hans samling kan den uden tvivl fremstilles på en af 
hans mange maskiner, når Knud og hans trofaste hjælpere lige har regnet ud, 
hvordan den skal fremstilles. Og vær overbevist om, at intet er 
underdimensioneret, når det kommer fra Knud. 
 
 
Knud som bådejer 
  
Set fra min bænk lige neden for havnekontoret var det interessant at se 
udviklingen i Havnefogedens flåde. Først steamede Marie ind og blev lagt til 
kaj, og luftede nogle få gange.  
Det et flot syn, når den 1 cylinders maskine sendte sine røgringe til vejrs.  
 
Efter nogle år blev Marie udskiftet med Mie, og nu var der pludselig basis for 
etableringen af Nibe Havns Redningslaug, en åbenbart helt igennem frivillig 
forening, der uegennyttigt bistår sejlere med bjergning, hvis 
navigationsfærdighederne har svigtet. Særlig stor bevågenhed har naturligvis 
assistancen til lokale sejlere. Man siger at Mie var bemandet med mere en 10 
mand, da SHE skulle hjælpes. Det var en eftertragtet tjans og en 
sammenstimlen, når redningsaktionerne løb af stablen, for senere i 
vinterkulden beæret med en plaquette fremstillet af Knud og med tak for fem 
stjernet indsats. Ridderkorset blegner lidt ved siden af denne 
hædersbevisning. 
Da Knud solgte Mie stod det gode redningslaug uden fartøjer, men 
medlemmer lagde uegennyttigt egne både til. Det gik fra joller med 
påhængsmotorer over Tina Kær til den ultimative trækhest, Margrethe. Men 
havnefogeden overraskede alt og alle ved af ukendte kanaler at fremskaffe 
det ultimative bjærgningsfartøj, KNIBEN, så alle kan nu glæde sig over dette 
kønne og unikke fartøj, som opfylder Bjærningslaugets og havnens behov. 
 
Knud som ceremonimester og arrangements starter.  
 
Men en garanti for trafik ved bænken er at møde op 5 Juni. Her kommer 
Friluftsrådet, Borgmester, 
Teknisk Udvalg og Knud smider de blå Kansas bukser og ifører sig khakisæt 
med guldstriber og havnefoged kasket. Så er der Blåt Flag, med tilhørende 
pølser og læskedrikke, harmonikamusik og Blæsten går frisk over 
Limfjordens vande og afsyngning af Havnefogedens Nibe sang på en svensk 
march melodi. Antallet af deltagere er vokset år efter år, og jeg har noteret 
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mig, at menuen er udvidet med Hot Wings, og alle bliver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stadig mere eller mindre røgforgiftet af grillen. 
 
En god aktivitet skal følges op, så lige pludselig var der Skt. Hans fest på 
havnen. Så et kæmpe bål blev rettet an, båltaler indkaldt, Fjordkoret 
fremtryllet, og det hele dækket nødtørftigt til med diverse telte, mens frivillige 
fabrikerede pølser, solgte vin, øl og vand. Og der kom mange mennesker 
selv om konkurrencen var benhård. Andre engagementer havde været 
etableret gennem år, og Nibe Festivalen startede også op. Men Knud så 
rigtigt, folk vil se bål ved vandet, så tilstrømningen var stor. Årene efter 
uddelegerede Knud aktiviteten til mange foreningers aktivitetsudvalg. 
 
Det med musikken er atter en af Knuds manier. Han kan ifølge mange 
troværdig kilder håndtere mange instrumenter, men at se ham håndtere en 
bulet tuba, hvor sidste frist for pudsning for længst er overskredet, iført 
uniform og tropehjelm, foran et sammenbragt mandskor der er iklædt 
musegråt heluldent undertøj med gylp og knapper, det er en musikalsk 
oplevelse, der tangerer de 3 tenorer eller Jodle Birge. 
 
Og påklædningssyndromet gik i selvsving, da Knud skulle starte som 
bartender i den kendte forening, Venners ”Oles Bar”, der er åbent fra 
standerstrygning til standerhejsning. Betjeningen består af frivillige der 
serverer chips, dip, flæskesvær og lidt drikkevarer til rimelige priser til andre 
frivillige på den anden side af baren, der så betaler for varerne, hvor 
overskuddet ultimativt havner i Ungdomsudvalget. Se dette er vist en god sag 
og rigtig mange støtter den rigtigt meget. Og Knud fik sin debut som 
bartender og mødte op i kjole og hvidt, og pludselig var han opmand til en 
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streng påklædningskodeks. Vi har set skotter, haremskvin- 
der, Øltyskere fra Bayern, søofficerer i galla og meget mere. 
 
Til jul udvidede Knud og Else så arrangement, som et vaskeægte dansk 
julemand og julekone par arrangerede de et bankospil, der er gået over i 
historien som ubeskriveligt. Hvem har set et julemandskæg af tjæret  
hampereb. Det dækkede Knuds under- og overansigt, men piben var der et 
sted. 
 
Og hvem kender en person der er leveringsdygtig i et mobilt el-drevent 
tågehorn til en supertanker? Det er da et ”must” til alle sølvbryllupper!!!  
Spørg Knud, han har det, og det er forsynet med træktøj. 
 
 
 
 
 
Knud som den sidste fortøjning inden havari 
 
Men Knud er også forsynet med en række uundværlige hjælpemidler, når 
himmel og hav viser sig fra sin mest uvenlige side. Så rykkede han ud med 
en trillebør fyldt med alle mulige stykker tovværk for at afhjælpe problemer 
forårsaget at fortøjningsgrej fra Biltema eller anden mangelfuld fastgørelse af 
fartøjerne.  
 
Uforfærdet kaster han sig ud på både, hvis fortøjninger er sprunget og lægger 
nye fortøjninger, mens frivillige bistår på broen. Mange gange har taljer været 
i brug for at få fartøjerne under kontrol, men alligevel viser han en venlig 
overbærenhed med de sejlere, da i første omgang forsynede deres fartøjer 
med utilstrækkelige og mangelfulde fortøjninger. 
Men havari kan være meget andet end manglende. Mange lokale og 
gæstesejler har hentet råd og hjælp til at stander en nødlidende motor, et 
defekt el-anlæg eller hvad det det nu måtte være. Og ingen har henvendt sig 
forgæves, tror jeg, men nogen har måske stået lidt i kø, for at vente på 
”kunderne” foran. Lige meget, man kan vel altid blive en dag ekstra inden 
Knud fik tid. 
 
 
Knud som havnefoged 
 
Ud over alle de tekniske ting var der også de pekuniære  side af jobbet, så i 
sæsonen, når flaget var sat, kom den hvide kasket på hovedet og den slidte 
taske på  hoften. Så var det tid til havnerundgang og opkrævning af 
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havnepenge. For efter opkrævningen var der garanteret en spændende 
uopsætteligt job, hvor den ny flåde måske skulle bruges, eller andre ting 
kaldte, og de bedste job var altid dem, hvor der var masser af godt arbejde i, 
siger Knud. 
 
Knud som aftrådt havnefoged 
 
Knud er nu fratrådt, men ikke forsvundet. Han er stadig involveret i en række 
projekter, ramslaget kræver sine mænd og arbejdstimer inden et par 
mobilkraner kan søsætte det. Hvordan dette arbejdsfartøj vil tage sig ud på 
vandet bliver spændende at se, men springet i linierne vil garanteret ikke 
blive beundret. 
 
Over på pladsen, ved de fleste, står en båd med ualmindelig meget godt 
arbejde i sig. Hvem andre end Knud har købt sådant et projekt. Der er 
mange, mange timer i den, men den kommer i, så han og Else kan komme 
ud og sejle samtidig med, at alle andre er det. 
 
Men det bedste, nu kan Knud gå rundt på broen og være ligeså kloge som 
alle de andre der går på broen.  
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Lige ét par ord fra Havnekontoret.. 
 
Ja så fik Nibe Lystbådehavn  ny havnefoged, og det blev så undertegnede 
som skal prøve at sætte sig ind hverdagen på havnen.  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for den meget venlige 
modtagelse jeg har fået overalt.   
Jeg vil også gerne sige mange tak til Knud og mange andre, for deres store 
hjælpsomhed her i min Rekrut-tid på havnen.   
 
Vi har nu haft to omgange af forårets søsætninger, og det er jo gået 
planmæssigt.  
 
Jeg vil gøre opmærksom på at efter sidste omgang af søsætninger 29/30 
april. Vil jeg  gå i gang med oprydning på vinterpladsen, derfor vil jeg som alle 
andre år bede om at man rydder op i sit eget grej på pladsen og mærker det 
med: 
NAVN/BÅDNAVN/PLADSNR.  
Alt hvad der ligger og flyder, vil blive betragtet som affald .. Det samme gør 
sig gældende i masteskuret .  
 
Skulle der være nogle ting jeg har overset her i min opstart, vil jeg sætte pris 
på at få det at vide, så har jeg en chance for at ”rette fejlen” .  
 
Slut for denne gang, med ønske om en rigtig god sæson/sommer og mange 
gode år i fællesskabet her på havnen. 
 
  Med Venlig Hilsen 
  Kim Nysom—Havnekontoret 
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På power-shopping i klubhuset 
 
 
Få din egen klubtrøje 
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     Email: havnekontoret@nibe-havn.dk 

Afs: Nibe Sejlklub 
       Bryggen 67 
       9240 Nibe 

     PRISERNE HÆVES FRA 1. JUNI  2005 


