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Nibe sejlklub    

Bestyrelse 

Formand 
Næstformand 
Sekretær 
Kasserer 
Best.medlem 
Ungdomsudvalg 
Aktivitetsudvalg 
1. Suppleant 
2. Suppleant 
 
Aktivitetsudvalg 

 
 
 
 
Ungdomsudvalg 

 
 

 
Michael Steglich-Petersen 
Lennart Olsson 
Michael Mogensen 
Peter Altenborg 
Gert Pedersen 
Ivan Andersen 
Willy Espensen 
Kim Ilberg Christensen 
 
 
Willy Espensen 
Lis Nielsen 
Bjarnette Steglich-
Petersen 
 
Kresten Graae 
Ivan Andersen 

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

 Sejlrenden  
udgives af: 
Nibe Sejlklub 
 

Redaktion: 
Michael Steglich-
Pedersen 
Michael 
Mogensen 
Ansvarlig 

Redaktør: 

Børge Nygaard 
E.mail: 
b.nygaard@fritid.
tele.dk 
Tlf. 98381619 
 
Næste blad 

udkommer 
medio  maj. 
Deadline: 8. april 

 

 

Nibe Sejlklub Venner  

Formand 
Sekretær 
Kasserer 

Erik Møller 
Ellen Nielsen 
Ole Asp 

98353730 
98352470 
98352546 

 Leje af klubhus: 

Henvendelse til 
Villy Espensen 
Tlf.: 98351687 

 
 

  

Klubhus tlf.: 

 

Hjemmeside: 

98353111 
 
www.nibe-sejlklub.dk 

   

Bestyrelsesmedlemmer 

mailto:b.nygaard@fritid.
http://www.nibe-sejlklub.dk
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16. Marts Nibe sejlklub venner generalforsamling 

16. Marts Nibe sejlklub generalforsamling 

18. Marts Søsikkerhed til søs 

21. april Søsætning fra plads 

22.  april Søsætning fra plads 

28 april Søsætning fra plads 

29.  April Søsætning fra plads 

29.  April Standerhejsning 

29.  april   Tilriggerfest. 

7. Marts Nibe havneforening generalsamling 

7. april Søsætning fra plads 

8.  april Søsætning fra Skal og Nyryp 

17/18.  juni  Familietur Livø. 

23. juni  Skt. Hans. 

22/23/24       septembe
r  

Herretur. 

KALENDEREN    
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Bestyrelsen har ordet  

BESTYRELSEN HAR ORDET 
 

 GODT NYTÅR 
 

Et nyt år som allerede nu er nogle uger gammelt. 

Vinteren er i skrivende stund ved at bide sig godt 

fast og isen i Fjorden har nu meldt sin ankomst � 

alligevel begynder det at krible i fingrene for at få 

bådene gjort klare og komme på vandet og opleve 

den helt særegne følelse det er, når båden for 

første gang dette år skærer sig gennem vandet. 

 

 Vi i bestyrelsen vil arbejde videre for at den gode 

stemning og fællesskab, som Nibe Sejlklub og 

havn er kendt for, bliver videreudviklet og at 

havnen bliver stedet med det gode sociale liv med 

masser af aktiviteter, som giver os en glæde, vi 

kan tage med ud på vandet i vores både. 

 

 Bestyrelsen kan dog ikke gøre det alene. En klub 

bliver til det, dens medlemmer yder og gør den til. 

Vi vil tilpasse os det niveau med arrangementer, 

som vi fornemmer klubbens medlemmer ønsker at 

deltage i. Det kan derfor godt være, at visse 

arrangementer får en pause, indtil der er 

efterspørgsel efter dem igen.   

 

 Med dette nummer af Sejlrenden følger også 

indkaldelse til ordinær generalforsamling. Her kan 

der vælges nye medlemmer til bestyrelsen og der 

skal vælges nye medlemmer til bl.a. 

aktivitetsudvalget og sejlerskolen.  
Fortsættes 
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MØD OP - kom med ideer � meld dig under 

fanerne og gør dit til, at Nibe Sejlklub fortsat 

bliver et interessant samlingspunkt. 

 

 Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at 

takke den tidligere bestyrelse og alle de frivillige 

�ydere� for indsatsen i 2005 � uden jer gik det 

ikke. En speciel tak fra os alle skal lyde til Margit 

Borre for indsatsen som redaktør for Sejlrenden i 

de forgangne år. Vi ved, det til tider var en 

uriaspost du bestred � men du klarede det flot.  

 

 Et nyt og jomfrueligt år venter forude og lad os 

se på alle de gode muligheder, der byder sig!  

 
Michael Steglich-Pedersen 
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EFTERLYSNING 
 

 

Spiller du hasard med din sikkerhed? 
 
 
Alt for mange både sejler rundt med nødraketter og blus der 

for længst har overskredet sidste brugsdato. 
 
Der er god grund til, at der kun er begrænset levetid på dit 

sikkerhedsudstyr. 
 
Check dine nødraketter og blus for udløbsdato �  
 
 

Tror du det virker  ??  eller 

 

Kasser` så ALT hvis datoen er overskredet ! 
 
 

Du kan aflevere det udløbne til Kim, vores havnefoged. 
Vi kan bruge det på �Søsikkerheds kursus til søs�. 

 
Det vi mangler til kurset skal vi skaffe på anden måde.  
                                                          TAK /  �Sejlerskolen�. 
 

Husk     

SØSIKKERHED TIL SØS 

LØRDAG DEN 18. MARTS KL. 12.30 
Se annoncen side 25 
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Instruktør/træner til ungdomsafdelingen søges. 
 

 Har du 
 

� lyst og kan afse tid til at arbejde med unge mennesker? 

 

� lyst til at oplære og præge den næste generation af sejlere? 

 

� selv erfaren sejler og gerne jollesejler, som er det eneste krav. 

 

 Så mangler Nibe Sejlklub netop dig til ungdomsafdelingen. 

 

 Henvendelse om yderligere oplysninger til  

 

 Michael Møller tlf. 9867 4418 bedst aften. 
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NIBE LYSTBÅDEHAVN 

Havneforening 
AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

 Under henvisning til §. 13 indkaldes til ordinærgeneralforsamling. 
 

Torsdag den 7. Marts 2006 - kl. 19.30   
  

 Nibe Sejlklubs klubhus � Bryggen 67 
 

 Dagsorden 
   

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3.   Regnskab 2005 til godkendelse 
4.   Budget 2006 til godkendelse , herunder fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. På valg til bestyrelsesmedlemmer: 
           Jens Anthon Røjen 
           Erik Møller 
7.    På valg til revisorer: 
           Lennart Olsson 
           Børge Nygaard 
8.    På valg til suppleanter er: 
           Peter Altenborg 
           Michael Steghlich-Petersen 
9.    Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe Lystbådehavn S/I 
10.  Orientering fra og evt. forslag til Nibe Lystbådehavn S/I 
11.  Eventuelt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
 Også i år bydes der på en enkelt øl og et stykke brød � 
                                                          så bestyrelsen siger VEL MØDT 
Nibe, den 10. februar 2006  
          P.b.v.  
        Ole Asp 
         Formand 
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 NY REDAKTØR 
 
Margit Borre har efter mange år valgt at trække sig som redaktør. Tak for det, 
altså ikke fordi du trækker dig, men for dit redaktør arbejde. Vi er nogle få, der 

vil savne dine påmindelser om utilstedelig overskridelse af deadlines. 
 
Men der er fundet en ny (gammel) redaktør. 
 
Den gamle Redacteur Børge Nygaard sætter sig atter i stolen. Der var lidt 

diskussion om betingelserne, Børge ønskede håndsætteriet genindført, men 

sættekasserne og bly bogstaverne var jo gået bort, så Børge må vænne sig til den 

eksisterende teknologi, men mon ikke han klarer denne udfordring også. 
 
Vi hilser vores redaktør velkommen, og dyng ham nu til med indlæg!!!! 
 
Bestyrelsen 
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formand 

 
  

 
  
  

 NIBE  SEJLKLUBS  VENNER 
 

 Ordinær generalforsamling 

afholdes 

Torsdag den 16. marts,  2006 � kl. 18,30 

i klubhuset 
 

  Dagsorden: 

 

valg af dirigent 

formandens beretning 

regnskabsaflæggelse 

fastsættelse af kontingent for året 2006 

indkomne forslag 

valg af bestyrelse 

på valg Ole Asp 

eventuelt 
 
  
  på bestyrelsens vegne 

 

 Erik Møller 
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 NIBE SEJLKLUB 
 

 Ordinær generalforsamling 
I klubhuset, Bryggen 67 

Torsdag, den 16. marts, kl. 19.30 

 
 Dagsorden iflg. vedtægter 
 

1.  valg af dirigent 
2.  bestyrelsens beretning 
3.   forelæggelse af regnskab år 2005 
4.   forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse for år 2006 
5.   indkomne forslag 
6.  valg af formand   Michael Steglich-Pedersen      modtager genvalg 
7.  valg af bestyrelsesmedlemmer,  på valg: 
               Michael Mogensen         
               Villy Espensen             
8.     valg af 2 suppleanter                                                                                                                                                                 
9.      valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, på valg: 
              Børge Nygaard            modtager genvalg 
              Jens Anthon Røjen      modtager genvalg 
          valg af revisorsuppleant   
10.    valg til aktivitetsudvalg       
11.   valg til ungdomsudvalg 
12.    valg til husudvalg 
13.    valg til sejlerskolen 
14.    valg til bladudvalg   
15.     eventuelt.     
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
 Vi håber på stor fremmøde � sejlklubben er vært ved en bid brød og en øl/vand efter 

generalforsamlingen 
 
    På bestyrelsens vegne 
 
 Michael Steglich-Pedersen 
            Formand  
      



 
 

16 
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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 

Kaj Mogensen 
 
 
 

 
 
 
 
Vi ses i 
 

OLES BAR 
 

Hver fredag 

Fra kl. 17�19 

Nye medlemmer 
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EN MARITIM BAR PÅ SILDEMARKEDET. 

 

 Nibe Sejlklub blev sidste år forespurgt om vi var interesseret 

i at stå for en maritim bar til Sildemarkedet, som 

sædvanligvis løber af stablen ultimo august/primo 

september. 
 
 For denne deltagelse vil NS kunne tjene en klækkelig sum 

til bl.a. ungdomsaktiviteter. Men det kræver 6-8 personer, 
der vil kunne etablere og betjene en sådan bod. 
 
 Har nogen lyst til at påtage sig denne udfordring så henvend 
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      kl. 19.00  fejrer vi 
 

 Standerhejsningen 
 

 Underholdning og 

God dansemusik ved  

Jens Christian Jensen 

 

 Spisning: 

3 rettes festmenu`,  kaffe og natmad 
Kuvertpris.: kr. 180,- (drikkevarer til klubpriser). 

 

 Tilmelding: senest søndag, den 23. april 

             Til: Villy -  tlf.: 98 35 16 87                     

Standerhejsning 

 

Lørdag  d. 29. april Kl. 13.00 

 

Der serveres pølser 

Drikkevarer til klubpriser 
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BRUG NIBE SEJKLUBS HJEMMESIDE 
 
  
 Hjemmesiden bliver mere og mere et fælles informationssted. På 

hjemmesiden kan man få informationer om stort småt dækkende 

arrangementer, aflysninger, tilmeldinger, links til andre sider, 
referater, kontakt informationer, stumpe marked og hvad man 
ellers kan forestille sig. 
 

 Tankerne omkring hjemmesiden er flyvske og konkrete. Man 
kunne forestille sig, at det blad du sidder med vil blive lagt ud på 

siden frem for at trykke det og distribuere det gennem 
Postvæsenet. Så kan man selv vælge at hente det og printe det ud. 

Hvis det bliver udbredt, er der mulighed for at lave hyppigere 
udgivelser, og dermed være fremme med de bedste historier, de 

sjoveste ferie minder eller en fortløbende fortælling fra en sejltur, 

hvor et medlem hver dag lægger sin logbog på hjemme siden, så 

vil alle kan følge et �drama� fra start til slut, og næsten real-time. 
 

 Og billeder fra mobiltelefoner eller digitale kameraer kan 
umiddelbart oploades, så vi alle kan se hvad der sker. Men OK 

billeder fra den aktuelle situation kan jo gøre beretningerne 

mindre heroiske på et senere tidspunkt. 
 

Nu der altid nogle der bidrager til en hjemmeside, men her er 
tankerne, at det enkelte medlem også forventes at bidrage med 

indlæg, og måske skulle der oprettes et debatforum, hvor den 

enkelte kan komme med høviske kommentarer til dit og dat, f.eks 

Ramslag, bundmaling, svømmebassin, vinteropbevaring, 

havneindretning toiletforhold, badeforhold, parkering, 
vaskemaskiner, internetadgang, brug af klubhus, indkøbstips og 

meget meget mere. Hvis alle bidrager, kan det jo være at 

www.nibe-sejlklub.dk bliver lagt ind under Foretrukne mange 

http://www.nibe-sejlklub.dk
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Men under alle omstændigheder er det en rigtig god ide, at medlemmer 

vender siden en gang om ugen, da al information fra bestyrelse og 
udvalg bringes på hjemmesiden og i mange tilfælde kun her. Så hvis du 

vi vide, hvad der sker i din klub, så er det her og kun her. 
 

 Og alle der ønsker information må selv søge den, så start på 

www.nibe.sejlklub.dk 
   

 Hilsen 
 

 Michael Mogensen 

Se her, hvad I kunne have fået   

fredag d. 27 Januar i Oles Bar. 
 

 Meget veloplagte havde Margit Borre og Karin 
Holm-Jacobsen igen i år valgt at servere en række 

egnsretter i Oles Bar, Sidste år var det Bayeriske 

lokal retter mit Senf und Wurst, men i år røg vi 

om på den anden side af kloden og fik serveret 

retter med kraftig japansk/kinesisk inspiration. 
Om det var fra det ene eller andet land aner jeg 
ikke, da skrifttegnene på de udleverede 

spisepinde ikke lige lod sig oversætte. 
 

 Men maden spændte lige fra suppe over noget 

mere flydende til en komposition med stegte ris, 
og sake lod sig købe i baren. Et godt initiativ, og 

det bliver spændende at se, hvad vi skal nyde 

næste år. 
 

 Der var enkelte ledige pladser og meget mad, så 

hvorfor ikke holde øje med hjemmesiden, og se 

hvad der dukker op af spændende tiltag, men det 

lader sig høre, at der er vinsmagning den 10 

Februar, så mød nu op og få en hyggelig aften, 

men den japanske mad var der mange der 
kiksede, det er synd for dem. 
 

 Michael Mogensen 

 

http://www.nibe.sejlklub.dk
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Kommende sø-sætning.  

 
Kan jeg oplyse at der vil blive sø-sætning følgende datoer . 
 
Fredag D. 7 April  fra pladsen (hvis der er nok tilslutning) 
Lørdag D. 8 April  fra hallerne i Skal og Nyrup 
 
Fredag D. 21 April fra pladsen 
Lørdag D. 22 April fra pladsen  ikke kran-kapasitet til de helt tunge           
                                                   både denne dag 
Fredag D. 28 April fra pladsen 
Lørdag D. 29 April fra pladsen 

 Nibe Havn 
 

   Kim Nysom 
 

 tlf.: 98 35 30 25 
 
Email.: 
 havnekontoret@nibe-havn.dk 
 

WWW.nibe.havn.dk 

mailto:havnekontoret@nibe-havn.dk
http://WWW.nibe.havn.dk
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Lige et par ord fra Havnekontoret Jan. 2006 
 
 Jeg vil igen opfordre til at man holder ryddeligt på og omkring 

sin vinterplads, da det skal være muligt at holde det græs/ukrudt 

rimeligt nede.  HUSK navn og plads nr. på  vogne/stativer.   
 
Jeg vil igen opfordre til at man bruger RØD/GRØN skilte på sin 

plads . Både for egen og ikke mindst gæsters skyld.  Har man 

ingen skilt , kan det købes på havnekontoret. 
 
 Her i forårs månederne vil vores nye Ramslag stå sin prøve, der 

vil blive startet med at ramme pæle ved Bro 2 , hvor der allerede 

er solgt en del pladser . efterfølgende vil der startes på en 

regulering af andre dele af  havnepladserne , for at kunne skabe 
flere brede og nutidige pladser. 
 
 Der er vældig gang på havnen med genopførelse af  ny 

restaurant, som bliver et vældigt trækplaster for hele havne-
miljøet, det glæder vi os alle til. 
Der vil også blive opført en tilbygning til masteskuret , som gerne 

skal stå færdigt til efteråret, herom mere senere. 
Havne-badet skal iflg. kommunen også stå klar her til foråret, det 

bliver også spændende at følge. 
Der er flere projekter igang på havnen i denne kolde vintertid, 

alle medvirkende til det nye look i Nibe Lystbådehavn . 
 
 Jeg kan også orientere om at alle El-stik på broerne vil blive 

skiftet til Eur-stik, og antallet af udtag fordoblet, dette skal stå 

klar til sæson-start. 
 
  

 Med ønske om 
en god sejler-sæson 

Kim Nysom/Havnekontoret 
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SØSIKKERHED TIL SØS 
 
Hvad sker der når en redningsflåde pustes op,- og hvordan entrer 
man flåden � hvad indeholder en redningsflåde? 
 
Hvordan hejses man op i en redningshelikopter, og hvad skal man 
forberede ombord. (Helikopter aflyses ved udkald til 
redningsmission). 
 
Har du nogensinde affyret en nødraket, eller set et nødblus? 
 
Brand ombord er et skrækscenarie for mange.  
Kom og se hvordan du forebygger brand, brandbekæmpelse, 

slukningsmidler og transportable slukkere. 
 
�Sejlerskolen�  Nibe Sejlklub afholder: 
 

Lørdag den 18. marts 2006 kl. 12.30 � 16.00 

Servicekajen, Nibe Lystbådehavn 
 
Kurset �Søsikkerhed til søs� med deltagelse af bl.a.: 
Fa. Viking-Life fra Esbjerg, RCC-FTK Flyvestation Karup,  
Nibe Redningsberedskab. 
 
Kurset er gratis. 
Der tilbydes kaffe, varm kakao, brød,- og en ting.  
Kr. 45,00 
 
Tilmelding obligatorisk til: www.nibe-sejlklub.dk  
eller til Jens: 98 35 22 40.  
Husk at oplyse om du ønsker forplejning. 
Kurset er eksamenspensum til yachtskippereksamen 3.  
De der ønsker det, vil få udstedt diplom på kurset. 

 

Sejlerskolen 

http://www.nibe-sejlklub.dk
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 -  Din VVS mand  - 

Industrivej 93 

9600    Aars 

Telefon :          9862 1955 

Vagttelefon :  7026 8012 

 

Afdelinger i :  Hornum 

         Nibe 

         Østrup 
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BÅDPLADSER 

NIBE LYSTBÅDEHAVN 
 
 

Køb til ejendom (brugsret) 

3,0 X 12,5 M     kr.   8000,- 

3,5 X 12,5 M     kr. 10000,- 

4,0 X 15,0 M     kr. 12000,- 
 

Eller årlig leje 

3,0 X 12,5 M     kr.   2400,- 

3,5 X 12,5 M     kr.   2800,- 

4,0 X 15,0 M     kr.   3200,- 
 

Medlemskab af havneforeningen er obligatorisk 
 

Henvendelse til havnekontoret - tlf. 98 35 30 25 
 

Email.: havnekontoret@nibe-havn.dk 
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