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Nibe sejlklub    

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

 
Michael Steglich-Petersen 
Lennart Olsson 
Michael Mogensen 
Peter Altenborg 
Gert Pedersen 
Ivan Andersen 
Kai Mogensen 
Kristian Pedersen 
Klaus Søe Jensen 
 
Gert Pedersen 
Lennart Olsson 
 
 
Ivan Andersen 
Kai Mogensen 

 
98353371 
20929112 
20433043 
98339232 
21826966 
98669078 
98373988 
 
 
 
21826966 
20929112 
 
 
98669078 
98373988 
 
 

 Sejlrenden  
udgives af: 
Nibe Sejlklub 
 

Redaktion: 
Michael Steglich-
Petersen 
Michael  
Mogensen 
Ansvarlig 
Redaktør: 
Børge Nygaard 
E.mail: 
b.nygaard@ 
fritid.tele.dk 
Tlf. 98 38 16 19 
 

Næste blad:  
udkommer  
medio  april  
2007 
Deadline:  
15. marts  2007 

 
 
Nibe Sejlklub Venner  

Formand 
Sekretær 
Kasserer 

Erik Møller 
Ellen Nielsen 
Ole Asp 

98353730 
98352470 
98352546 

 Leje af klubhus: 
Henvendelse til 
Willy Espensen 
Tlf.:  98351687 

 
 

  

Klubhus tlf.: 
 

Hjemmeside: 

98353111 
 

www.nibe-sejlklub.dk 

   

Bestyrelsesmedlemmer 



 

 

10 februar Regattaskydning 

3 marts Boat Show Fredericia 

8 marts Generalforsamling  
Havneforening 

28 april Standerhejsning 

28 april Tilriggerfest 

16-17 juni Familietur 

24 juni Skt. Hans aften 

28-30 September Herretur 

   

Hver  Fredag 7,00 Kl. 17,.00 ”Oles Bar” 

15 marts Generalforsamling  
Nibe Sejlklub Venner 

15 marts Generalforsamling  
Nibe Sejlklub  

   
   
   

 
KALENDEREN    



 

 

GODT NYTÅR 2007 
 

Endnu engang kan vi byde et nyt og uspoleret år velkommen. 

Og dette forhåbentlig med spænding og forventninger helt i top 

- vi skal jo videre. 

 

I skrivende stund her på årets korteste dag og med godt 12 gr. 

varme/kulde samt høj sol og vindstille, kan det være lidt svært 

at forestille sig en hård vinter muligvis venter forude  - vi er jo 

trods alt kun i den første vintermåned iflg. almanakken. Nok 

dette gør naturen åbenbart heller ikke i og med, at enkelte  

rapsmarker er gået i blomst, fugle kvidrer osv.  

 

Ja selv en del sejlere har masterne klar på pladsen ved 

Klubhuset, så mon snart vi ser deres både i havnebassinet ?? 

Det var måske unødvendigt og spild af kræfter at opføre endnu 

et masteskur!! 

 

Under alle omstændigheder nærmer julen og nytår sig p.t. med 

raske skridt og lad dem bare komme for nu går vi nemlig lysere 

tider i møde og frem mod en ny og spændende sejlsæson med 

alle de glæder det forhåbentlig medfører. 

 

Bestyrelsen vil fortsætte bestræbelserne på at gøre Nibe 

Sejlklub og medvirke til at Nibe Havn bliver et fristed for alle  

brugere. Nibe Havn er tæt på at melde ”alt udsolgt” og deraf 

har sejlklubben fået en del nye medlemmer. Bestyrelsens  

opgave er jo så at leve op til de forventninger dette medfører 

men kan ikke gøre dette alene. Derfor en stor tak til de  

frivillige ”ydere” for indsatsen i 2006 – uden jer gik det ikke.  

 

I dette nummer af Sejlrenden følger også indkaldelse til  

ordinær generelforsamling.  



 

 

Obs!  Ny deadline for kommende 

 ”SEJLRENDE”  år 2007 
 

 nr. 2 – deadline 15. marts 2007        —   udkommer medio april 2007 
 nr. 3 – deadline 15. august 2007       —   udkommer ultimo august 2007 
 nr. 4 – deadline 10. november 2007  —  udkommer ultimo november 2007 
 nr. 1 – deadline 15. december 2007  —  udkommer medio januar 2008 

MØD OP – kom med ideer! Sejlrenden er for øvrigt også et 

oplagt sted at ytre sig – det har været lidt sparsomt med indlæg, 

hvorfor? En stor opgave venter i 2007, nemlig integreringen af 

sejlklubbens faciliteter med havnens. Oplægget vil blive 

præsenteret på generelforsamlingen.  

 

”Vær velkommen Herrens år” lad os benytte de muligheder  

dette nye år byder. 

 

Bestyrelsen. 

 



 

 

 -  Din VVS mand  - 

Industrivej 93 
9600    Aars 
Telefon :          9862 1955 
Vagttelefon :  7026 8012 
 
Afdelinger i :  Hornum 
         Nibe 
         Østrup 

 

HUSK AT STØTTE VORE 
 ANNONCØRER 

 – DE STØTTER OS. 



 

 

 

REGATTASKYDNING 
 

Lørdag den 10. Februar. Kl. 09,30 
 

Arrangement: 
 

Kl.  9,30 morgenkaffe m/bitter og notering 
Kl. 10,00 Skydning starter 
Kl. 12,30 frokost inkl. 1 øl og 1 snaps 
Kl. 13,00 skydning fortsætter indtil  årets 
                Regattakoptajn er kåret, 
 
   Herefter præmieuddeling. 
 

Under Regattaskyningen bliver der også 
muligheder for diverse skiveskydninger. 
m.m. 
 
Spillekort og raflebægere til fri afbenyttelse 
 
Pris: kr. 125,- (inkl. 10 Skydelodder  og Frokostarrangement) 
              Ekstra lodder  5 stk. kr. 50,- 
 

             Kom og vær med !! 
 
Tilmelding senest   26. januar til: 
 
 

                    Jørgen Christensen 
                  Tlf. 98 34 11 91 
 
           Børge Nygaard 
           Tlf. 98 38 16 19 
           E.mail.:  b.nygaard@fritid.tele.dk 
 

Fine præmier 



 

 

 

 

 

 

   



 

 

Sejlklubben arrangerer

Sejlklubben arrangerer

Sejlklubben arrangerer

Sejlklubben arrangerer    

    

BBBBustur til  årets  stor
e  

ustur til  årets  stor
e  

ustur til  årets  stor
e  

ustur til  årets  stor
e      

  internationale
  internationale
  internationale
  internationale    

I Fredericia I Fredericia I Fredericia I Fredericia     
MessecenterMessecenterMessecenterMessecenter    

Lørdag den 3. marts 
Busafgang: kl. 7.30 fra klubhuset  

 

OBS. Begrænset deltagerantal 
Pris: kr. 150,- inkl. Bus, messebillet, og morgenbrød, - 

medbring selv kaffe / the  
 

Tilmelding senest den 26. februar til:  

Michael Steglich-Petersen 

Telefon 40 70 69 46 eller   
E.mail.: michael.steglich@orionpharma.com 
 

Velkommen ombordVelkommen ombordVelkommen ombordVelkommen ombord    
    

Hjemkomst ca. kl. 18,00 



 

 HVAD/HVEM ER NIBE LYSTBÅDEHAVN – 

år 2007? 

 

af Ole Asp 

”all round bestyrelsesmedlem – emeritus” 

 
 

Siden havnens indvielse i 1987 har det svirret med rygter om, hvad er 

det egentlig for ”en størrelse” der nu er stablet på benene i hjertet af 

Nibe by. Så lidt oplysning herom er vel også i dag på sin plads. 

 

Den Selvejende Institution og Fond Nibe Lystbådehavn (oprindeligt 

kaldet K/S Nibe Skudehavn) blev stiftet den 17. juni 1988 ved 

samtidigt dateret gavebrev fra entreprenøren C.G. Jensen A/S med en 

grundkapital på kr. 500.000 der i værdier omfattede ”Den faste 

ejendom, grund nr. 63 af matr. nr. 31 a, Nibe bygrunde, beliggende 

Bryggen 52 Nibe Lystbådehavn, indeholdende swimmingpool, toiletter, 

sejlerstue og havnekontor hvortil kommer havnebassin incl. dækværker 

(moler) og landarealer (”citat: fra Stiftelsesdokument”). 

 

Fællesskabet Nibe Lystbådehavn består i dag af 3 institutioner: 

 

• Den Selvejende Institution og Fond Nibe Lystbådehavn  

• Havneforeningen 

• Husejerforeningen 

 

Den Selvejende Institution og Fond Nibe Lystbådehavn 
er ”havnens paraplyorganisation”.  

 

Fra dens formålsparagraf kan det læses, at formålet er at drive og 

vedligeholde Nibe Lystbådehavn og fællesfaciliteter, samt yde bistand 

til ungdomsarbejde og foreningsliv, der naturligt knytter sig til 

 Nibe Lystbådehavn. 

 

Bestyrelsen, der er den selvejende institutions højeste myndighed, leder 

og administrerer havnen med tilhørende faciliteter, og alle beslutninger 

i hhv. Havneforeningen og Husejerforeningen skal godkendes her.   



 

 
Bestyrelsen ansætter og afskediger evt. personale, lægger budgetter 

for driften og opkræver kontingent hos: 

 

Husejerforeningen, til dækning af 1/3 af udgifterne til 

fællesfaciliteterne, og 

Havneforeningen, til dækning af 2/3 af udgifterne til 

fællesfaciliteterne. 

 

Institutionens bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf havne- og 

husejerforeningen udpeger hver 3 og  i dag Aalborg Byråd 2 

medlemmer. 

 

Dens nuværende bestyrelse er sammensat således: 

 

Bjarne Damm Johansen, næstformand 

Ole Asp,  sekretær/kasserer 

Erik Møller  bestyrelsesmedlem 

repræsenterende Havneforeningen 

 
Niels Færch,  formand 

Bent Soelberg, bestyrelsesmedlem 

Helle Hansen  bestyrelsesmedlem 

repræsenterende Husejerforeningen 

 
Henning Nygaard, Nibe bestyrelsesmedlem 

Simon Vej, Nibe bestyrelsesmedlem 

udpeget af (Nibe) Aalborg Byråd 

 

  

De 2 øvrige institutioner i fællesskabet er som tidligere nævnt 

. 

 
Havneforeningen  
der som formål har, varetagelse af bådpladsrettighedshavernes fælles 

interesse i havnen, til gavn for Nibes borgere, Nibensisk sejlsportsliv, 

ungdomsarbejde og foreningsliv inden for søsporten. Der er            

obligatorisk medlemskab for alle med bådpladsrettighed. I skrivende 

stund er der solgt 185 bådpladsrettigheder og ”kun” ca. 30 – 35  

pladser er ledige. 



 

 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

 
Husejerforeningen  
der som formål har, at administrere alle fællesanliggender for de 

bygninger, der er placeret på institutionens arealer (lejede). Der er 

obligatorisk medlemskab for alle husejere. 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

 

Endelig har vi det sidste skud på stammen i havnebilledet, nemlig 

Nibe Sejlklub. Baggrund og formål hermed vil ikke blive beskrevet 

her, men kan orienteres om via www.nibe-sejlklub.dk, hvor 

vedtægter mv. kan downloades.  

 

Alligevel vil jeg gerne benytte lejligheden til at aflive en myte.  

Medlemskab af Havneforeningen betyder ikke automatisk 
medlemskab af Nibe Sejlklub  -  medlemskab her er frivilligt 
for Havneforeningens medlemmer. 
 

Det bør dog ikke afholde havneforeningens medlemmer fra at melde 

sig ind i Nibe Sejlklub – tværtimod vil en styrkelse gennem 

medlemskabet i Nibe Sejlklub også være en styrkelse af arbejdet i 

Havneforeningen – så måtte der være medlemmer, der stadig ikke er 

medlem af Sejlklubben, så er tiden til nu at anvende 

tilmeldingsblanketten bagest i bladet. 

 

Lad mig slutte med en opfordring til alle med interesse i Havnens 

anliggender og i lyset af forgangen tids erfaringer / oplevelser  

”Brug dette blad”  til at udtrykke jeres mening om det, der foregår 

omkring vor dejlige havn, positivt som negativt.  

For kun gennem dialog kan vi gøre tingene bedre. 

    

  Misantropiske GRUK: 
 

      LAVTRYK UDFYLDES  –  MEN HVORFOR ER DET ALTID  

      MED REGN………………… 
 

      AT APPELERE TIL FORNUFTEN 

      ER VERDENS  STØRSTE SLAG  I  LUFTEN 



 

 

 

 

 

 

NIBE LYSTBÅDEHAVN 

Havneforening 
AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Under henvisning til §. 13 indkaldes til ordinærgeneralforsamling. 
Torsdag den 8. Marts  2007  kl. 19.30 

Nibe Sejlklubs klubhus – Bryggen 67 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Regnskab 2006 til godkendelse 

4. Budget 2007 til godkendelse , herunder fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. På valg til bestyrelsesmedlemmer: 
Bjarne Damm Johansen 

Ole Asp –ønsker ikke genvalg 

Henning Wieben – ønsker ikke genvalg 

7.    På valg til revisor er: 

   Lennart Olsson 

   Børge Nygaaard 

8. På valg til suppleanter er: 

             Michael Steglich-Petersen 

             Morten Egekvist 

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 15. januar 2007  

              P.b.v. 

           Bjarne Damm Johansen 
                Formand 



 

 



 

  

 

NIBE  SEJLKLUBS  VENNER 
 

Der indkaldes til  

Ordinær generalforsamling 
 i klubhuset: 

 
Torsdag den 15. marts,  2007 – kl. 

19,00 
 

Dagsorden: 
 
1. valg af dirigent 
2. formandens beretning 
3. regnskabsaflæggelse for året 2006 
4. fastsættelse af kontingent for året 2007 
5. behandling af indkomne forslag 
6. valg af bestyrelse 

a. på valg Erik Møller 
                   Ellen Nielsen 

7. eventuelt 
 

 

på bestyrelsens vegne 
 
Erik Møller 
formand 
 



 

 



 

  

NIBE SEJLKLUB 
 

Ordinær generalforsamling 
 

I klubhuset, Bryggen 67 
 

Torsdag, den 15. marts, kl. 19.30 
 
Dagsorden iflg. vedtægter 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab år 2006 

4. Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse for år 2007  

5. Indkomne forslag 

6. Valg af kasserer. På valg er Peter Altenborg (modtager ikke genvalg)  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lennart Olsson (modtager 

genvalg) samt Ivan Andersen og Gert Pedersen (modtager ikke 

        genvalg) 

8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Kristian Pedersen og  

        Klaus Søe Jensen. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

a. Børge Nygaard   

b. Jens Anthon Røjen   

c. Suppleant   

10.  Valg til aktivitetsudvalg       

11.  Valg til ungdomsudvalg       

12.  Eventuelt. 

 

Vi ser frem til et stort fremmøde  –   Sejlklubben er vært ved 

en bid brød og en øl / vand efter generalforsamlingen. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Michael Steglich-Petersen 



 

 

 



 

 
 TILRIGGERFEST  

 

Lørdag d. 28 april kl. 19.00 
I SEJLKLUBBENS lokaler 

 

GOD MAD 

                LEVENDE MUSIK 

                                        GODT HUMØR 

Tilmelding modtages gerne nu, dog senest  

22. april til: 
Michael Steglich-Petersen 

Tlf. 40 70 69 46 ell. 

Email: michael.steglich@orionpharma.com  

 

 

Standerhejsning 

 

Lørdag  d. 28. april Kl. 13.00 
 

Der serveres pølser 
Drikkevarer til klubpriser 

 

MØD OP OG VÆR MED TIL AT GIVE 

SEJLSÆSON EN GOD START 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HUSK AT STØTTE VORE 
 ANNONCØRER 

 – DE STØTTER OS. 



 

 

 Nibe Havn 
 

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

 

WWW.nibe.havn.dk 

”Oles Bar”  
hver fredag kl. 17.00 



 

 



 

 



 

 

 

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 
 

Jens Christensen 
Lars Lyngby 
Lasse Ebdrup 
Niels Vilsbøll 
 

Nibe Sejlklub Venner 
 

Hans G Svendsen 
Morten Bang Henriksen 
Jacob Kiib 
Antoni Aagaard Madsen 
Gitte Fredsgaard 
Niels Viilsbøl 
Helle R West 

 

Vi ses i 
 

Oles Bar 
 

Hver fredag   kl.   17—19 
 

Nye medlemmer 



 

 



 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BÅDPLADSER 

NIBE LYSTBÅDEHAVN 
 

 

Brugsret til pladser: 
3,0 X 12,5 M     kr.   8000,- 
3,5 X 12,5 M     kr. 10000,- 
4,0 X 15,0 M     kr. 12000,- 

 

Evt.  leje (årlig) 
3,0 X 12,5 M     kr.   3000,- 
3,5 X 12,5 M     kr.   3500,- 
4,0 X 15,0 M     kr.   4000,- 

 

Medlemskab af havneforeningen er obligatorisk 
 

Henvendelse til havnekontoret - tlf. 98 35 30 25 
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