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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 
Lars Rudkjøbing 
Peter Altenborg 
Kai Mogensen 
Kristian Pedersen 
Lene Nørkjær 
Klaus Søe Jensen 
 
Lennart Olsson 
 
 
 
Kai Mogensen 

 
98353371 
20929112 
20433043 
98385513 
98339232 
98373988 
70272535 
 
 
 
20929112 
 
 
 
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  
ultimo  august  
2007 
Deadline:  
10. august  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 
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28 april Tilriggerfest 

6 juni Blå Flag på Havnen 

16-17 juni Familietur 

   

   

   
   
   

   

28 april Standerhejsning 

23 juni Skt. Hans aften 

28-30 September Herretur 

   
   
   

 
KALENDEREN    

Obs!  Ny deadline for kommende 
 ”SEJLRENDE”  år 2007 

 
 nr. 3 – deadline 10. 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 
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Bestyrelsen har ordet. 
 
Viben, forårsbebuderen, er i skrivende stund ankommet. Og jo den er der 
– et eller andet sted derude – VÅREN. Den stærke sol – ting kommer 
atter frem i lyset. Noget nyt eller en gammel elsket kending. I takt med at 
dagene længes og endnu en sejlersæson står for døren kribler det i os alle 
for at komme i gang med klargøringen af bådene. Men rolig nu. 
Beklageligvis er vi i år i den situation, at sejlrenden kræver en lang tids 
udgravning. I år ligger der 21.000 m3 slam som det vil tage ca. 2 mdr. at 
fjerne og dermed at få uddybet i renden. Men Havneforeningen er i tæt 
kontakt med Aalborg Kommune for, at der indledningsvis kan graves et 
løb, der giver kølbådene mulighed for at passere snarest muligt. Som det 
er nu er der max. 1.5 m vand ved normal vandstand, så nogen har dog 
muligheden for passage. 
 
Vi har afholdt vores generalforsamling og bestyrelsens konstituering har 
affødt en fordeling som anført på forrige side af dette nummer af 
Sejlrenden. På Generalforsamlingen var der punkter, der kræver en 
snarlig handling bl.a. udskiftning og indkøb af nyt materiel til 
Ungdomsafdelingen, så denne får mulighed for at udvikle sig. Ligeledes 
er en strukturering af de ”frivillige hænder” et must for Bestyrelsen, 
således at de ønskede tiltag i klubregi kan føres ud i livet til alles bedste. 
Medlemmerne er der og på generalforsamlingen var stemningen ikke til 
at tage fejl af. Tak for tilsagnene – og i den anledning har medlemmerne 
mulighed for dels at skrive sig på den opslåede liste i klubhuset eller 
henvende sig til Bestyrelsen - se opråbet andet sted i dette nr. af 
Sejlrenden. 
 
Ramslagsholdet vil snart gå i gang med den fortsatte omrokeringen af 
bådpladserne, således at alle pladser er opdateret til de mange nye og 
større både, der har fundet vej til Nibe Havn. Ja – en ny sejlersæson står 
for døren og med det er der kun et at ønske: 
 
God og sejlsikker sæson 2007 til jer alle. 
 
Bestyrelsen 
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Standerhejsning 

 

Lørdag  d. 28. april Kl. 13.00 
 

Der serveres pølser 
Drikkevarer til klubpriser 

TILRIGGERFEST  
 

Lørdag d. 28 april kl. 19.00 
 

I SEJLKLUBBENS lokaler 
 

GOD MAD 
                LEVENDE MUSIK 
                                        GODT HUMØR 
Pris kr. 150,- 
Tilmelding modtages gerne nu, dog senest  
22. april til: 
Michael Steglich-Petersen 
Tlf. 40 70 69 46 ell. 
Email: michael.steglich@orionpharma.com  
Obs.: tilmelding max 50 personer, så først til mølle osv. 
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Referat fra Generelforsamlingen 15.marts 2007:  

 
Velkomst MS-P 
 1. Valg af dirigent.   
    Erik Møller blev foreslået og valgt. 
    Og denne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt               
indkaldt. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
   Beretningen blev godkendt. (og vedlagt)   
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til 
godkendelse,     samt budget for det kommende år.   
    Regnskabet blev godkendt. 
   Budget for 2007 blev godkendt. 
 Dansk Sejlunions jolle projekt blev vendt, og de bundne 
midler kan evt. bruges til ungdomsarbejdet. 
4. Fastsættelse af kontingent.  
    Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt. 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
    Forslag fra Carsten Borup om sammenlægning af 
Havneforening og Nibe Sejlklub. 
    Bestyrelsen vil nedsætte et udvalg.  Havneforeningen har 
allerede nedsat et udvalg, og vil meget  
                                                                                            fortsættes 
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gerne i dialog. Forslaget om udvalg blev bragt til 
afstemning og hermed vedtaget. 
Forslag fra Carsten Borup: 
Det skal være muligt at tegne et familie medlemskab, 
så ægtefæller etc. også kan vælges i bestyrelser etc. 
Ole Asp gjorde opmærksom på at modellen evt. skal 
checkes med Dansk Sejlunions regler. 
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 
6. Valg af kasserer (ulige år).  Peter A er på valg 
ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars 
Rudkjøbing 
Lars blev valgt. Til lykke. 
7. Valg af den øvrige bestyrelse.  På valg er Lennart 
Olsson (modtager genvalg) samt Ivan Andersen og 
Gert Pedersen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen 
foreslår Peter Altenborg og Kristian Pedersen. 
Bestyrelsens forslag blev godkendt 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  Bestyrelsen 
foreslår Lene Nørkjær og Klaus Søe Jensen 
Bestyrelsens forslag blev godkendt. 
9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.  Bestyrelsen 
foreslår Børge Nygaard og Jens Anton Røjen samt Ole 
Asp som suppleant. 
Bestyrelsens forslag blev godkendt. 
10+11. Valg af Ungdomsudvalg, Aktivitetsudvalg. – 
ikke aktuel med mindre nogen udefra brænder for at 
komme til.                                                    Fortsættes 
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. 
12. Eventuelt.  Debat omkring festerne. 
De forskellige festtyper ”med mad og musik”, ” med 
medbragt mad og levende musik” blev vendt. 
Ole Asp slog til lyd for at frivillig hjælp kunne rekrutteres 
via hjemmesiden og opfordrede til at bruge hjemmesiden. 
Der bliver hængt liste op i klubhuset, hvor man kan skrive 
sig på som hjælpende hånd til de forskellige aktiviteter, 
men medlemmer kan kontakte bestyrelsen og give udtryk 
for deres interesse for at give en hånd med. 
Af en eller årsag har der været henvendelser om bistand, 
som bestyrelsen ikke har reageret på, beklager. 
Lis foreslog at alle ”festlige” aktiviteter lægges i Vennerne, 
hvilket blev afvist af Erik Møller. Alle aktiviteter finder sted 
i Sejlklubben, men Vennerne bør lægge hænder til. 
Bestyrelsen finder en aktivitets formand, der skal 
koordinere aktiviteter med de mange frivillige hænder. 
Ole Asp orienterede om sikkerheden på havnen incl. 
indkøb af en hjertestarter. 
Der kan arrangeres et kursus i sikkerhed samt demo af 
hjertestarter, og generalforsamlingen gav deres besyv til 
at Ole arrangerer denne event. 
Sejlrenden: Igen ligger der 21.000 m2 og det tager ca. 2 
mdr. at uddybe i renden, og Havneforeningen arbejder 
videre med Aalborg Kommune. P.T. er der max. 1.5 m 
vand ved normal vandstand. 
Reff.: M:M: 
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Bestyrelsens beretning. 
 

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 8 møder samt et fællesmøde med 
Havneforeningen, ligesom sejlklubben er repræsenteret med to medlemmer 
i Havneforeningens bestyrelse. Disse ”dobbeltmandater” er efter 
Bestyrelsens overbevisning meget værdifulde i og med det således er 
muligt for begge foreninger at være orienteret om hvilke tiltag og evt 
forhindringer/udfordringer der måtte være omkring havnen og dennes 
dagligdag og fremtid.  
 

Der ud over har der været en del mødeaktivitet omkring planerne med at 
flytte havnekontoret fra den eksisterende plads og etablere dette med 
servicefaciliteter ved siden af eller i tilknytning til Sejlklubbens bygning. 
Der har været udarbejdet flere skitseforslag som på et eller andet tidspunkt 
vil være klar til at kunne præsenteres. 
 

Nibe Sejlklub har overordnet set ingen indflydelse på flytningen af 
Havnekontoret, men har en stor mulighed for at få rådighed over nogle 
tiltrængte faciliteter. Dvs økonomisk har Sejlklubben ingen forpligtigelser 
hermed, dog vil Bestyrelsen anbefale, at Nibe Sejlklub udnytter 
muligheden for, at klubhuset bliver integreret med Havnefaciliteterne, 
hvorfor nogle udgifter/frivillige arbejdstimer må påregnes hermed fx 
udnytte muligheden for at blive koblet på varmeanlægget fra Bryghuset og 
således opnå en besparelse på el regningen. Til dette og til andre gøremål 
vil der på opslagstavlen bliver opsat en liste, hvor vi alle kan skrive os på 
med hvilke håndværksmæssige og praktiske kvaliteter, vi hver i sær kan 
stille til rådighed. Der er dog stadig flere uafklarede punkter blandt andet 
med hensyn til ejerskab, økonomi m.v. der skal håndteres førend et evt 
byggeri kommer i gang.    
 

Bestyrelsens fokus og ressourcer for den kommende periode vil ud over det 
sædvanlige være det føromtalte byggeri samt at få opdateret vedtægterne. 
 

Vi er i dag 134 medlemmer i voksen afdelingen  - det er vanskeligt præcis 
at sætte tal på tilgang og afgang af medlemmer, idet en del blot er 
medlemmer for en enkelt sæson for at følge Sejlerskolen men atter i år en 
fremgang i medlemstallet. Det er så op til bestyrelsen samt alle øvrige 
medlemmer at få kreeret et interessant aktivitetsniveau, således at disse nye  
Be medlemmer ikke bliver skuffet samt at potentielle emner bliver 
interesseret. Og til de nye medlemmer vil jeg sige HJERTELIGT 
VELKOMMEN med håbet om, at I vil befinde jer godt i vort selskab. Jeg 
skal også i år opfordre til, at man gør en aktiv indsats for at medinddrage de 
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 Bestyrelsens første og vigtigste opgave var at finde en ny træner 
for ungdomssejlerne. Det lykkedes heldigvis ved hjælp fra Bo 
Skov Nielsen, der sammen med Kai Mogensen har været 
drivkræften her og trænet de unge sejlere – pt 5 stk - og det lader 
til, at de fortsætter arbejdet. Tak til jer begge for indsatsen. 
Forældrene til ungdomssejlerne har ligeledes vist interesse for 
sagen og har været behjælpelig i forskellige situationer, samt 
fulgt sejladsen i havnebassinet fra det nye svømmebad.  
 

For at give ungdomsafdelingen mulighed for at udvikle sig 
videre er det Bestyrelsens opfattelse, at der skal mere 
tidssvarende grej til blandt andet et par nyere Europa- eller 
Laserjoller, idet en del af det eksisterende grej er udtjent og 
dermed skrottet. Hertil er der søgt samt givet tilsagn om støtte 
fra Spar Nord Fonden.  
 

Umiddelbart efter sidste års Generelforsamling løb det første 
store arrangement af stablen allerede d 18.marts nemlig det 
igennem længere tids forberedelser ved Sejlerskolen 
”Søsikkerhed til søs”.  Mon ikke det største arrangement 
nogensinde med ESK 722, Viking Life og Nibe 
Redningsberedskab som aktører. Flot gået og et stort tak til især 
Jens Borre som tovholder og ikke mindst de mange der på den 
ene eller anden måde stod bi. 
 

Aktivitetsudvalget blev sidste år sat på stand by som sådan, idet 
Bestyrelsen indså, at den indtil da værende konstruktion ikke 
længere var holdbar. I stedet for at de samme navngivne 
personer i aktivitetsudvalget altid stod for samtlige 
arrangementer, tog bestyrelsen selv ansvaret og i tæt samarbejde 
med specielt Vennerne og jer medlemmer lykkedes det at afvikle 
en del af de sædvanlige arrangementer. Her skal nævnes festerne 
omkring standerhejsning og ditto strygning. Disse fester mener 
Bestyrelsen for øvrigt kræver en debat her i aften, idet vi må 
konstatere, at tilslutningen ikke har været overvældende, men 
dog afviklet for de deltagende med stor succes – og heldigvis 
med en del nye medlemmer. Årsagerne til den   
manglende deltagelse er jo nok mange. Vi har jo alle så meget 
andet at se til, men alligevel et lidt større engagement er nu 
ønskelig. Hvad vil medlemmerne? Skal der være levende musik 
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Familieturen til Livø blev også i år en fin tur, dog mente nogle, at turen 
er for lang – det kan der jo rådes bod på. Ivan er atter klar til juni med 
en ny familietur så evt ønsker skal stiles til ham.  
 

Igen i år var Herreturen en forrygende succes med mange deltagende 
både og dette takket være Carsten Borups promovering af turen. Vejret 
var ligeledes flot ligesom der var mange gode og sjove oplevelser og 
stunder. Absolut en aktivitet der vil blive gentaget ”same procedure as 
last year.” Tak til Carsten for arrangementet. Blot synd at det sidste 
stykke af ”kapsejladsen” hjemad ikke tæller sfa strid modvind og 
dermed motorsejlads…………. Men flot det var det.   
 

Udover de traditionelle Skt. Hans aften og Nytårssoire’ blev 
Regattaskydningen afviklet d 10. februar med en forrygende succes 
med 26 ?? deltagere under Børge Nygård og Jørgen Christensens 
kyndige ledelse. Et stort tak for indsatsen. 
 

D.3.marts drog 40 personer og heraf en del nye medlemmer af sted til 
Boat Show i Fredericia i en til anledningen lejet bus for at få lidt 
inspiration for den kommende sæson. 
 

Sejlerskolen var og er stadig en succes for NS og dette til trods at en del 
aktiviteter af forskellige årsager er neddroslet. 
 

I april 2006 bestod 17 kursister teori med Ole Asp og Michael 
Mogensen som lærekræfter ligesom 15 kursister bestod den praktiske 
del af duelighedsbeviset i september efter kyndig vejledning fra Peter 
Altenborg, Carsten Borup, Carsten Toudal og Erik Møller. Tak for jeres 
indsats. Og til sejlerskolens kursister skal lyde et STORT TILLYKKE. 
 

Hvad angår ”IB” har vi haft Jens Bach Christensen som bådformand 
der med hjælp af Jens Chr. Bech har sørget for det praktiske omkring 
”IB”. Tak skal I have herfor. 
 
Sejlklubbens hjemmeside www.nibe-sejlklub.dk blev løbende opdateret 
af Peter Altenborg med stor hjælp fra Jes Holm Jacobsen, der også har 
været behjælpelig med trykning af Sejlrenden. Tak for jeres indsats. 

 fortsættes 
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Sejlrenden har haft Børge Nygaard som redaktør ligesom Børge har deltaget i 
samtlige bestyrelsesmøder som ”støttepædagog” Tak for din indsats Børge – 
ildsjæle som dig må vist siges at være en mangelvare i dag. Hvad angår 
Sejlrenden vil jeg minde medlemmerne om, at dette medie er for alle så kom 
med indlæg det sig være gode som dårlige oplevelser og et suk fra Redaktøren 
om at overholde deadlines. 
 

Afslutningsvis skal Villys indsats som vicevært for Klubhuset nævnes. Villy 
udretter de mange praktiske gøremål omkring huset ligesom Villy står for 
nøgleadministrationen og udlejning af klubhuset. Vi sætter alle stor pris på 
din indsats, Villy – tak for det.  
 

På valg er vores kasserer Peter Altenborg samt Ivan Andersen, Lennart 
Olsson og Gert Pedersen. Kun Lennart modtager genvalg. 
 

Jeg vil slutte beretningen med at takke alle medlemmer af Nibe Sejlklub for 
det år der er gået. En særlig tak til bestyrelsen, instruktørerne i vor sejlerskole, 
medlemmer og ikke medlemmer, der har bidraget til afholdelse af 
aktiviteterne, Erik Christensen for renholdelse af klubhuset. Tak for jeres 
indsats for klubben og ikke mindst klublivet.     
 

pbv 
Michael Steglich-Petersen 
 

Formand 
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HJÆLP SØGES!!! 
 

 Har du nogle evner du kan tilbyde Nibe Sejlklub?? 
 Det gælder alt fra VVS, EL, Tømrerarbejde, behjælpelig 
 ved arrangementer eller blot lyst til og kan du afse tid til   
at hjælpe Nibe Sejlklub, så skriv dig enten på den 
ophængte liste i klublokalet eller henvend dig til  
 undertegnede. 
 Pbv 
 

     Michael Steglich-Petersen 
 

Tlf. 40706946 eller michael.steglich@orionpharma.com 
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Så er det igen tid for den årligeSå er det igen tid for den årligeSå er det igen tid for den årligeSå er det igen tid for den årlige    
Fællestur / familieturFællestur / familieturFællestur / familieturFællestur / familietur    

    

Til   Livø 
    

16. 16. 16. 16. ––––  17. juni 2007 17. juni 2007 17. juni 2007 17. juni 2007    
    

Man sørger selv for forplejningen, vi tager kul Man sørger selv for forplejningen, vi tager kul Man sørger selv for forplejningen, vi tager kul Man sørger selv for forplejningen, vi tager kul 
medmedmedmed    

 og tænder op i den store fællesgrill. og tænder op i den store fællesgrill. og tænder op i den store fællesgrill. og tænder op i den store fællesgrill.    
    

Skippermøde: lørdag kl. 8.45 i Sejlklubben.Skippermøde: lørdag kl. 8.45 i Sejlklubben.Skippermøde: lørdag kl. 8.45 i Sejlklubben.Skippermøde: lørdag kl. 8.45 i Sejlklubben.    
    

Spænd sydvesten, pak familien og tag med på Spænd sydvesten, pak familien og tag med på Spænd sydvesten, pak familien og tag med på Spænd sydvesten, pak familien og tag med på 
denne tur, der byder på en hel masse denne tur, der byder på en hel masse denne tur, der byder på en hel masse denne tur, der byder på en hel masse     

” k ommen hinanden ved ”” k ommen hinanden ved ”” k ommen hinanden ved ”” k ommen hinanden ved ”     
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Regattaskydning 
Lørdag d. 10 februar mødte ca. 25 medlemmer til fælles morgenbord inden en af årets 
bedste begivenheder skulle starte. 
Regattaskydningen hvor de brave M/K kappes om at plaffe 6 sømænd fra deres 
placering på et fuldrigget orlogsskib. Ventetiden mellem bredsiderne blev fordrevet 
med skud mod skive, og som sædvanlig blev kortene vendt og røverhistorier fortalt. I 
år var limen til skydemålene knap så stærk, så relativt hurtigt blev alle 6 sømænd skudt 
ned, og vi kunne gå over til det kulinariske: skipperlabskovs med smørklat og masser 
rødbeder. De ihærdige arrangører Jørgen og Børge og Villy skal naturligvis have stor 
tak, og de er valgt til at gentage succesen igen til næste år. Og vinderne blev: 
Kaptajn:    Jens Bach 
Styrmand: Michael Mogensen 
Hovmester: Nina Espensen 
Maskinmester: Peter Bolt 
Bådsmand: Poul E. Jensen 
Matros: Lennath Olsson 
Alle ser gerne nogle flere skytter næste år,  
så følg med i SEJLRENDEN og reserver datoen.  
  M M                                                                                                               
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HÆRVÆRK???? 
 

Lørdag den 3. marts var vi med sejlklubben til Boat Show i 
 Fredericia. Da vi kom hjem til Nibe havn, ville vi lige tjekke at 
båden lå godt i vandet.  
Men…. Det var knap nok tilfældet, for en eller anden havde  
skåret den ene fortøjning af i begge ender. Vedkommende havde 
været oppe på båden og skåret fortøjningen af ca. 20 cm fra 
 klampen. I den anden ende var fortøjningen skåret af ca. 50 cm 
fra broen. Der manglede ca. 7 meter fortøjning inklusiv en  
gummiaflaster. Heldigvis skete der ingen skade på båden, da der 
var 6 fortøjninger, men det har man jo ikke hele året.  
Vi håber, at en sølle stakkel har manglet et stykke reb og at det 
ikke bliver et gentagen problem med hærværk i havnen.  
Vi mener at der muligvis også mangler andre fortøjninger på bro 
4, idet der vinteren gennem har været en del fortøjninger på broen 
og nogle af dem er nu væk. 
 

Birthe og Lasse Ebdrup 

Husk  Stor  

Skt. Hans –fest 
 på havnen      
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Boat Show i Fredericia 
 

Lørdag d. 3 marts mødte en række medlemmer op ved klubhuset 
for at tage bussen til både messen i Fredericia. Undervejs samlede 
vi yderligere deltagere op og vel nede på motor vejen begyndte 
serveringen af morgenmad, te og kaffe samt en lille en til halsen. 
Det hele blev bragt rundt af bestyrelses medlemmer og Ole fra 
Oles bar. 
Vel ankommet til bus parkeringen modsat haller begav vi os mod 
hovedindgangen. Der var kø, en rigtig lang kø, og det tog noget 
tid, men ind kom vi, og nu skulle der kigges både i rigtig mange 
timer, for den fælles frokost var jo droppet tgil fordel for 
bådemessen. 
Hvor var der mange motorbåde, planende, halvplanende og bare 
motorbåde, samt en masse påhængsmotorer og joller. Det var 
rigtig mange, de fyldte nærmest 70% ar arealet. 
Sejlbåde var der også, ja der var også nogle Bavaria både og så var 
der udstyrs stande med plottere, GPS, ankre, både varmere, lidt 
tovværk og en enkelt tøj butik gemt godt af vejen i et hjørne. 
Så var der pizza bar, pølsevogn, udendørs rygning, et fyldt 
cafeteria, en restaurant med en fremragende buffet og mange, 
mange mennesker overalt. 
De mange, mange timer blev brugt til hyggeligt samvær i 
restauranten efter ca. 1,5 times traven rundt mellem de mange, 
dybest set uinteressante stande, og endelig blev den 15.30, så vi 
skulle hjem og efter en meget hyggelig bustur hjemad blev vi sat 
af ved klubben. 
Jeg savnede nu den dejlige frokost, men ellers hyggede jeg fint 
med et andet medlem, der også hurtigt var gennem den udstilling. 
Måske skulle man arrangere 2 ture, en med frokost og en med 5 
timer til at se på motorbåde, påhængsmotorer, sejlbåde, joller, 
sprayhoods, ankre, taljer, forsikringer,  finasieringsselskaber og 
mange andre ting. Jeg napper den første. 
 

Michael Mogensen 
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HUSK AT STØTTE VORE 
 ANNONCØRER 

 – DE STØTTER OS. 

 -  Din VVS mand  - 

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

Knud Erik Tomra 
Ole Frederich 
 
Nibe Sejlklub Venner 
 
Sv. Åbom 
Kirsten Tomra 
 
 
Til efteråret 
ses vi i 
 

Oles Bar 
 

Hver fredag  kl.   17—19 
 

Nye medlemmer 
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Distancetabel              Linfjorden 
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Waypoints      Limfjorden 
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Referat fra ordinær generalforsamling i 

Nibe Sejlklubs Venner 
 

1. valg af dirigent 
     Bestyrelsen foreslog Michael Steglich—han mødte først op sent på mødet, da han 
var travlt optaget med at spise i en anden forening. Ole Asp varetog opgaven i stedet. 
 

2.         formandens beretning 
      Formanden aflagde følgende beretning 
  

”Nibe sejlklubs Venner - 10. Beretning. 
 

Ja der er gået 10 år siden vi startede Vennerne. 
 

Verden har ændret sig meget på disse 10 år. 
 

Vi har siden 1997  
Skiftet regering 
Vi har oplevet skilsmisse i Kongehuset 
Vi har også fået en ny prinsesse og en lille ny kronprins 
Vi har oplevet 11.september, med alt hvad der efter er fulgt. 
Vi har oplevet et par orkaner, og et par store oversvømmelser 
Christiania er ved at blive nedlagt 
Vi har oplevet benzin til over 11 kr. pr. liter. 
I 1997 kostede den lige under 7 kr. 
Bryggehusene kostede ca. 500tkr, nu er den sidste solgt til ca. 1,5 mill. 
Vi er sluppet af med Kaj Leth, og fået en flot ny restaurant 
Vi får snart et bryggeri 
Nibe kommune er nedlagt, sammen med Nordjyllands amt. 
Vi har fået ny havnefoged 
Havnen er næsten udsolgt. 
Jeg kunne fortsætte….. 
 

Men, der er tre ting der ikke er ændret: 
DSB kører med store forsinkelser 
Sejlrenden ligner sig selv 
Ole’s bar fungerer som det store samlingspunkt 
 

Lidt historie om Nibe Sejlklubs Venner 
 

1997 – De store visioner 
Vi har to projekter vi som forening burde gå i gang  med. 
Den ene er at forestå den gode tradition som er blevet startet med at vi på havnen 
holder et stort Sankthans bål med taler, øl og pølser.                           fortsættes 
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 For at vi kan påtage sig en sådan opgave er det nødvendig at der er nogle 
medlemmer der vil påtage sig det hverv at arrangere dette. Jeg vil foreslå  tre 
medlemmer i et sankthans udvalg, der påtager sig opgaven. 
 

Den anden opgave er mere kompleks. Det gode skib Marie er til salg. Det vil 
være en god chance for at gøre noget for havnen og dermed sejlklubben. Om det 
kan lade sig gøre at rejse de midler der skal til, og lave et oplæg til hvad et sådan 
projekt kan bruges til, vil jeg lade de mennesker der ønsker at påtage sig opgaven 
vurdere, men jeg synes det må være en oplagt mulighed for en støtteforening.   
 

Er der nogle medlemmer der ønsker at påtage sig disse opgaver ???. 
 

1998 – De stadig store visioner, og lidt ”Branding” 
 

1. vision fuldført 
Vor anden store aktivitet Sankt Hans var også flot besøgt. Også her var det den 
utrættelige Børge der stod i spidsen, en stor tak til ham og de øvrige der sikrede 
denne aktivitet. Vi kan med stolthed aflevere 2.000  kr. til sejlklubben.     
 

2. vision lidt trægt 
Jeg bad  sidste år generalforsamlingen overveje om vi kunne sikre det gode skib 
Marie en fremtid på Nibe havn. Der har ikke meldt sig nogle til opgaven, men jeg 
mener stadig at det er en opgave som vi i denne forening burde kunne løfte. Jeg 
vil endnu en gang appellere til at nogen vil tage opgaven op. 
 

Lidt branding 
Nibe Sejlklubs Venner vil ønske at de penge vi aflevere til  Nibe Sejlklub vil gøre 
nytte, og vi vil selvfølgelig gerne at de bruges til noget der kan ses, og måske 
med et lille messingskilt der siger skænket af Nibe Sejlklubs Venner. 
 

1999 – Back to basis 
2. vision ”Marie” forliste, bogstaveligt jeg mener det var det år hvor den sank  
 

Oles Bar har som sædvanligt været en stor succes med mange trofaste tørstige 
kunder. Vi har i år haft mange nye bartendere, som har gjort et flot stykke 
arbejde, og har accepteret at baren ikke altid kunne lukke til aftalt tid. Jeg vil også 
gerne takke Børge for at forsyningerne altid er på plads og sikret at pengene og 
varelager tiden har været inden for din rækkevidde. 
 

2000 – Ny logistik direktør – nye skikke 
Jeg vil også gerne takke Ole for at forsyningssituationen altid er perfekt. Da smag 
jo er individuel, har Ole ment at vi skulle indføre en ny vin på “vinkortet”. Den er 
også ganske god, men koster betydeligt mere,                                        fortsættes 
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 end den vin vor tidligere kassere ville drømme om at købe. Resultatet har da også 
været, at vi har måttet indføre en højere pris. Det viste sig, at det ikke skræmte 
medlemmerne, og tiltaget har gjort, at 90 % af den vin der bliver drukket, er af den 
“gode”. Ole tak for den store indsats du har ydet, og vi glæder os til nye tiltag, de 
behøver dog ikke nødvendigvis at koste mere, for de stakkels medlemmer. 
 

2001 – Begyndende slendrian 
Som sædvanligt har Ole sørget for at forsyningssituationen har været næsten perfekt. 
Formanden har dog også her måttet konstatere tegn på begyndende slendrian, som 
en aften hvor jeg måtte sige nej til en Hof og gå tørstig og skuffet de mange meter 
hjem- sikkert også i regn og blæst. Men alligevel Ole tak for den store indsats du har 
ydet. 
 

2002 – På rette spor 
Vi har økonomisk haft et godt år, primært pga. medlemmernes store tørst. Derfor er 
vi glade for at kunne være behjælpelig med at finansiere nogle af udgifterne i 
sejlklubben. Vi vil gerne igen i år give Sejlklubben 15.000 kr.  
 

2003 - Stagnation 
Vor hovedaktivitet er jo “Oles Bar” som for første gang har været lidt presset på 
omsætningen. Årsagerne kan være mange, men jeg tror ikke det er vore altid 
veloplagte, dygtige, ihærdige bartendere der skal have skylden, for serveringen kan 
ikke findes mage til - i hvert til fælde ikke på Nibe havn. 
 

Jeg tror tilbagegangen må skyldes den stagnerende globale økonomi - vi kan da give 
den skylden, som så mange andre firmaer i Danmark med skrantende økonomi.  
 

Det har dog hjulpet lidt at jeg satte en lille notits i vort klubblad. Siden er 
omsætningen steget pænt så mon ikke alt vender tilbage til den gamle gode gænge.  
 

2004 – På rette spor igen – men det var opdaget 
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 
gerne igen i år give Sejlklubben et tiltrængt “lille” beløb på godt 25.000 kr. 
Desværre kan jeg ikke overdrage dem fysisk, da sejlklubben i løbet af året allerede 
har fået og brugt dem. 
 

2005 - Krise 
Kære venner - vor moder Nibe Sejlklub er ude i modvind og modstrøm i øjeblikket, 
og som alle sejlere ved, kan det få en hver skipper til at sige “det gider vi sgu ikke”, 
og droppe videre sejlads - det må ikke ske.   
                                                                                                        fortsættes 
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Sejlklubben mangler nogle personer til at hjælpe med nogle af de mange 
opgaver, der jo er ved at drive en aktiv sejlklub. De mangler hænder til bla. 
aktivitetsudvalg og ungdomsudvalg. Er det ikke her “Vennerne” skal vise sig 
som rigtige venner og huske, at rigtige venner altid giver en hånd med hvis det 
kniber. 
 

Jeg vil gerne opfordre “Vennerne” til at kontakte sejlklubben og give den hjælp 
som hver enkelt kan give. 
 

Husk ingen sejlklub, ingen “Venner” - Ingen “Venner” ingen fredagsbar - Ingen 
fredagsbar - det er skræmmende tanker.  
 

2006 – På rette spor igen - igen 
 

Som sagt er det nu 10. beretning. 
 

Vort nødråb sidste år om hjælp ser ud til at have virket rigtig godt, og vor 
sejlklub er nu, som vi nok hører på den næste generalforsamling, i fin form, selv 
om vi stadig må konstatere at det kun er ganske få – de knokler så til gengæld 
også – der giver en aktiv hånd med.  
 

Vi har igen haft et rigtigt godt år. Og det er igen vore mange formidable 
bartendere og vores utrættelige logistikchef Ole, der har sikret, at de mange, 
meget tørstige og muntre medlemmer, har kunnet ryste ugens stress og jag af sig 
her i baren. En kæmpe tak til holdet. Og en tak til den store bestyrelse for et 
godt samarbejde. 
 

Det har også været en stor glæde at se så mange af vore nye medlemmer i baren. 
Vi må alle forsøge at få så mange af de nye medlemmer som muligt til at 
deltage i klublivet. 
 

Vi har i år doneret et nyt storsegl – 8.000 kr. til skolebåden IB, og som 
sædvanlig ydet et ikke ubetydelig beløb til at leje bussen til bådmessen. Der ud 
over tror jeg, jeg kan vriste en 10 – 15.000 mere ud af den meget påholdende 
kasserer i foreningen – det er også Ole. 
 

Vi har med disse beløb i de 10 år doneret ca. 150.000 kr. til sejlklubben. Selv 
om der ikke er kommet bare et lille messingskilt op med ”Doneret af Nibe 
Sejlklubs Venner”, synes jeg vi kan være meget stolte  – kære ”Venner”.   
 

Undskyld for den lidt lange beretning, men jeg synes det var på sin plads med 
lidt refleksion over ti’året. ” 
 
 Beretningen blev godkendt 
                                                                                                              Fortsættes 
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3. regnskabsaflæggelse for året 2006 
 Ole asp fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Der kan i år overføres 
15.000,- kr. til Sejlklubben. 
4. fastsættelse af kontingent for året 2007 
 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, blev vedtaget 
5. behandling af indkomne forslag 
 Der var ikke indkommet forslag 
6. valg af bestyrelse 
 på valg var  Erik Møller – blev gevalgt 

på valg var Ellen Nielsen – blev genvalgt 
7. eventuelt 
 

Dette var foreningens 10. generalforsamling og den forløb som sædvanlig i rimelig 
god ro og orden med 13 fremmødte medlemmer + det løse. 
                                                                            Reff.: E.M. 
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Referat fra Generalforsamling i Havneforeningen 
d. 8. marts 2007. 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 

 Michael Steglich blev valgt. 

Pkt. 2. Bestyrelsen aflagde beretning. 

Beretningen blev godkendt. ( følger herefter ) 

Pkt. 3. Regnskab 2006 til godkendelse. 

 Regnskabet ved Ole Asp  

 Forslag til at få hovedtallene fra SI ved fremtidige      generalforsamlinger. 

           Ole Asp beder om at undlade elvarme i bådene på pladsen. 

 Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 4. Budget 2007 til godkendelse, herunder fastsættelse af    kontingent. 

 Jens Anton Røjen: Hvornår skal vi begynde at bruge af de 1.090.000,- kr 

       .   som vi fik fra Skanska? 

 Bjarne Damm Johansen: Vi vil gerne bruge dem som buffer til de 

           fremtidige ukendte udgifter. 

 Ole Asp: Vi vil kun æde langsomt af den. 

 Ole Asp: Det er ikke en egenkapital. 

 Budget 2007 blev godkendt. 

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag. 

           Forslag fra Carsten Borup om sammenlægning af Sejlklub og    

           Havneforening. 

 Bjarne Damm Johansen foreslår nedsættelse af udvalg til bedømmelse af  

           muligheden herfor. 
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 Det forventes at udvalget vender tilbage med en skriftlig orientering. 

Pkt. 6. På valg til bestyrelsesmedlemmer er. 

 Bjarne Damm Johansen. Ønsker ikke genvalg. 

 Ole Asp. Ønsker ikke genvalg.  

 Henning Wieben. Ønsker ikke genvalg. 

 Bjarne Damm Johansen takkede Ole og Henning for arbejdet  

            gennemde mange år.  

 Nyvalgt til bestyrelsen. 

 Morten Egekvist, - Svend Aabom, - Stig Knudsen. 

Pkt. 7. På valg til revisor er. 

 Lennart Olsson og Børge Nygaard der begge blev genvalgt. 

Pkt. 8. På valg til suppleanter er. 

 Michael Steglich der blev genvalgt. 

 Finn Jensen blev nyvalgt. 

Pkt. 9. Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe Lystbådehavn S/I.   

            Bjarne Damm Johansen informerede. 

 pkt. 10.Orientering fra og evt. forslag til Nibe Lystbådehavn S/I      

             Ole Asp informerede. 

 Bjerre spurgte om evt. opløsning af SI. 

 Ole Asp og Bjarne Damm Johansen informerede om    økonomi og  

            besværlighederne derved. 

 Jens Anton Røjen: Husejerforeningen burde deltage i  uddybning af havnen. 

            Det burde den kommende bestyrelse tage op med husejerne. 

Pkt. 11. Eventuelt. 

 Kim Nysom informerede om renden. 

 Erik Møller foreslår en smal rende gravet så der bliver hul igennem. 

 Ole Asp informerede om uddybning af havnen vi foreslår at grave et hul til 

           det farlige segment så kan vi klappe resten ved Fruensholm. 

 Morten takkede afslutningsvis Bjarne for arbejdet. 

Referant: Henning Wieben 
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NIBE LYSTBÅDEHAVN S/I – 

 HAVNEFORENINGEN 
Bestyrelsens beretning til 

den ordinære generalforsamling torsdag, den 8. marts 2007, kl. 19.30. 

Kære medlemmer. 

Som formand vil jeg gerne aflægge bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Siden sidste ordinære generalforsamling den 7. marts 2006 har der været 

afholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 9. maj 2006 for 

godkendelse af de vedtægtsændringer, som blev drøftet på seneste ordinære 

generalforsamling. Som bekendt blev vedtægtsændringerne godkendt. 

Herudover har bestyrelsen afholdt 8 bestyrelsesmøder, ligesom 

bestyrelsesrepræsentanter har deltaget i flere møder med Nibe Kommune. 

3 af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret i den selvejende institution – 

Nibe Lystbådehavn S/I – p.t. Ole Asp, Erik Møller og jeg selv. Formanden for 

den selvejende institution er Niels Færch, der deltager fra husejerforeningens 

side.                                                                                                    fortsættes 
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Der har været afholdt 1 bestyrelsesmøde i den selvejende institution, nemlig 

den 14. november 2006. 
Vores egne (havneforeningens) bestyrelsesmøder er nu tilrettelagt således, at 
der er fast minimumsdagsorden, blandt andet med indlæg fra vores havnefoged, 
prioritering og opsamling af diverse opgaver og kvartårligt en 
kvartalsopfølgning på foreningens økonomi. I tilknytning hertil kan det 
fremhæves, at bestyrelsen har brugt ressourcer på at ”komme restanter til livs”, 
idet der tidligere har været  
brugt nogen energi på – vel i et vist omfang – de samme personer, der altid var 

bagefter med betalingen. Så man kan vel sige, at bestyrelsen har anlagt en lidt 

mere kontant holdning overfor restanter. Dette har haft en positiv indflydelse 

på indbetalingerne. 

Derudover har bestyrelsen anvendt ressourcer på at arbejde med 

dokumentsikring, det vil sige at indsamle de mange oplysninger, som ligger 

hos enkeltpersoner med tilknytning til havnen. 

Videre har bestyrelsen etableret en velfungerende hjemmeside, der løbende 

opdateres af Peter Altenborg. 

Bestyrelsen har haft mange drøftelser og iværksat tiltag vedrørende vigtige 

projekter, og lad mig nævne dem uprioriteret, idet jeg dog efterfølgende vil 

fremkomme med enkelte bemærkninger til nogle af dem: 

 1) Tilbagevendende årlige drøftelser vedrørende uddybning af rende. 

 2) Uddybning af havn. 

 3) Opførelse af nyt masteskur. 

 4) Ny promenadebro, broerne i øvrigt, herunder nyt el på standere. 

 5) Drift af ramslaget, nye pladser/pæleramning. 

 6) Nyt havnekontor. 

 7) Nyt havnebassin. 

Ad pkt. 2: 
Igennem flere år har skiftende bestyrelser arbejdet med en løsning på 
uddybning af havnen, uden at dette er konkretiseret i et forslag. Det store 
problem er forurening i havnen, og der er undersøgelser, der dokumenterer 
dette. Forholdet er det, at det øverste lag er forurenet og skal bortskaffes til 
særskilte områder og kan ikke klappes på de områder, hvor havnen har 
tilladelse til at klappe. Under dette lag kan der frit graves.                              

                                                                                                 fortsættes 
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for det,Kim. Byggeriet har derfor været dyrere end først 

budgetteret.                                                   fortsættes 
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Bestyrelsen har indhentet flere overslag/tilbud samt undersøgt forskellige 

muligheder, og det kan vel i dag konkluderes, at en sådan uddybning bliver 

meget kostbar. Dog er det den nuværende bestyrelses opfattelse, at 

uddybningen skal opprioriteres, og senest har Ole Asp og Jens Anton Røjen 

haft et møde om samarbejde med en repræsentant fra Aalborg Havn. 

Der har tidligere på året i 2006 været arbejdet med et forslag om, at den nye 

promenadebro skulle etableres, indeholdende blandt andet denne forurening/

slam fra havnebassinets bund. Dette forslag er den nuværende bestyrelse gået 

bort fra, da det blandt andet ville indebære en meget kostbar løsning af 

problemerne. 

 

 Ad pkt. 3: 

Som de fleste har opdaget, er der opført nyt masteskur. Drøftelserne 

vedrørende dette skur startede i foråret 2006, og det var bestyrelsens 

forventning, at skuret kunne opføres med hjælp fra medlemmerne. Desværre 

har bestyrelsen måttet erkende, at dette har været urealistisk, idet 

havnefogeden på opfordring et par gange gennem Sejlrenden alene har 

modtaget tilbagemelding fra 3 – 4 interesserede. Bestyrelsen måtte derfor 

hurtigt erkende, at færdiggørelse af byggeriet krævede professionel hjælp, 

selvom vores havnefoged har lagt utrolig mange timer i tømrerarbejdet – tak 
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Overordnet har bestyrelsen måttet konstatere – som også formanden for 

sejlklubben har tilkendegivet i et indlæg i november medlemsbladet 2006 – at 

den tidligere pionerånd, der herskede ved opbygning af havnen, ikke eksisterer 

mere. Dette hænger vel sammen med, at vi alle får mere og mere travlt i vores 

hverdag og derfor prioriterer fritiden højere og anderledes end tidligere. 

Omvendt betyder dette, at foreningens medlemmer på sigt må regne med 

kontingentforhøjelse, idet en række af de funktioner, som hidtil har været 

varetaget af ildsjæle, forventelig må lægges ud til professionelle med deraf 

følgende øgede udgifter til foreningen – dette kan være praktisk arbejde, 

administration m.v. 

 

 Ad pkt. 5: 

For så vidt angår ramslaget er der nu fundet en fornuftig aftale med en god 

besætning, der engageret udfører pæleramning. Bestyrelsen har lagt en plan for 

ændring af pladser/ændret pæleramning, og dette vil ske successivt efter 

særskilt henvendelse til de enkelte bådpladsejere. Bestyrelsen har i enkelte 

tilfælde opkøbt pladser for at få denne plan til at ”gå op i en højere enhed”. Hele 

formålet med denne ændring er at hæve størrelsen på nuværende pladser, idet 

bådene som bekendt fremadrettet bliver større. 

Efter et overordentligt godt salg af pladser indenfor det seneste år er der alene i 

størrelsesordenen 20 – 25 pladser tilbage, og bestyrelsen har forventning om, at 

disse pladser er solgt indenfor 1 – 2 år, således at vi for første gang kan melde 

udsolgt af pladser. 

 

 Ad pkt. 6: 
Der har været nedsat et udvalg bestående af medlemmer fra havneforeningen, 
husejerforeningen og sejlklubben med henblik på at etablere fælles ny 
servicebygning/havnekontor, idet der er mulighed for at flytte havnekontoret fra 
eksisterende plads til et nyt byggeri sammen med/i tilknytning til Nibe Sejlklubs 
bygning. Der har været udarbejdet flere skitseforslag, og disse har været 
gennemdrøftet ved flere møder. Det er bestyrelsens opfattelse, at et sådant nyt 
havnekontor/servicebygning vil være attraktivt for havnen, og umiddelbart kan 
bestyrelsen anbefale dette, dog er der flere uafklarede punkter, blandt andet med 
hensyn til ejerskab, økonomi m.v. Havnekontoret/nuværende servicebygning er i 
dag ejet af den selvejende institution. 
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VHF / SRC KURSUS 

 
 

Undervisning: 
Lørdag 28 April 2007 kl: 08:00 – 12:00 og 13:00 – 17:00 
Søndag 29 April 2007 kl: 08:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00 

 
Sted: 

T&T Radiofabrik, Porsvej 2, 9200 Aalborg SV. 
  
 

Søfartsstyrelsen afholder prøve i Aalborg Onsdag 02 Maj 2007 
på Aalborg Tekniske Skole, Øster Uttrupvej 1, 9000 Aalborg. 

 
 

Prisen for kursus incl. Lærebøger  Kr. 1150,00 
(betales lørdag på kurset) 

 
 

Søfartsstyrelsens gebyr Kr. 525,00 opkræves direkte. 
 
 

Sidste frist for tilmelding er lørdag 20 april 2007. 
 
 

Opgiv: Fulde navn, adresse, fødselsdag og år samt telefonnr. 
 
 

Til: Knud Dantoft, Birke Alle 23, 9200 Aalborg SV 
Tlf. 98 79 10 88, Email:  

k.dantoft@home4.gvdnet.dk 
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Ad pkt. 7: 

Endelig har vi – som alle også har bemærket – fået etableret det tidligere 

meget omtalte havnebad, der jo gav anledning til en del ”dønninger” mellem 

de forskellige foreninger på havnen, herunder enkeltmedlemmer, sidste år. 

Samtidig fik havnebassinet en noget uheldig start, idet Nibe Kommune efter 

bestyrelsens opfattelse ikke har håndteret etableringen professionelt. 

Bestyrelsen har således adskillige gange rettet henvendelse til forvaltningen, 

uden at denne er vendt tilbage/seriøst har forholdt sig til de 

problemstillinger, som er beskrevet af bestyrelsen. Dette omfatter selve 

etableringen samt opsamling/udarbejdelse af regulativer vedrørende 

havnebassinet og havnen i øvrigt. Først på det allerseneste er dette kommet 

på plads – til dels på bestyrelsens foranledning. 
Efter indvielsen af havnebassinet var der flere uheldige episoder med støj og 
uhensigtsmæssigt brug, hvilke gener nu har fundet en  
fornuftig løsning, blandt andet med en vagtordning betalt af det offentlige. 
Når dette er sagt – og efter disse begyndervanskeligheder – er det bestyrelsens 
opfattelse, at havnebassinet har vist sig at være et aktiv for havnen. 
 
Som det fremgår af ovennævnte, har bestyrelsens i første række forsøgt at 
koncentrere sig om gennemførlige arbejdsopgaver, og for at den kommende 
bestyrelse ikke skal blive arbejdsløs, vil der stadig være tiltag, der skal tages 
udover løbende administrative og praktiske stillingtagener. Det gælder 
føromtalte projekter samt et forslag om etablering af bølgebryder i havnen, 
hvilket også fremgår af bestyrelsens budget. 
Endelig vil jeg oplyse, at bestyrelsen et par gange i løbet af året har afvist 
ansøgning om placering af husbåd i havnen. Videre har vi ved stormen søndag, 
den 12. november 2006 oplevet et motorbådsforlis, hvor der var usikkerhed om, 
at båden lækkede olie. Dette medførte, at havnefogeden måtte bruge nogen tid 
på at forsøge at sikre denne båd, drøfte forsikringsspørgsmål samt overvære 
bjærgningen. I den forbindelse kan bestyrelsen ikke kraftigt nok opfordre 
bådejerne til at sikre deres både forsvarligt med fortøjninger og holde løbende 
opsyn med bådene. 
Jeg vil slutte min beretning med at takke for jeres fremmøde, takke bestyrelsen 
og havnefogeden for et usædvanligt godt og aktivt samarbejde, ligesom jeg vil 
takke havnens ildsjæle for inspiration og praktisk hjælp til havneforeningen. 
Endelig vil jeg også takke de øvrige foreninger for godt samarbejde. 
Bjarne Damm Johansen 
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Et par ord fra Havnekontoret 
 
 
Så er foråret lige foran os igen, det er vi nok rigtigt mange der har ventet på 
med længsel. 
 
Her i skrivende stund ”medio marts” . Er jeg i fuld gang med at gøre havnen 
klar til sommerens mange glæder, der er faktisk en del der skal gøres i år , 
ikke mindst pga. de mange og lange perioder med kraftig vind/regn/
oversvømmelse. 
 Lige i denne tid er jeg i gang med at rengøre selve broerne for efterfølgende 
at udskifte rådne planker i bro-dækket. 
 Der vil blive udskiftet  vandhaner på broerne henover foråret/
forsommeren ,og de sidste gamle vandslanger vil også blive skiftet ud dette 
forår. 
Vi har igennem Dansk Sejl-Union og Flid, fået sponsoreret 7 stk. nye 
rednings-poster, som vi løbende  kan udbygge med redningsstiger-bådshager-
brandslukkere, alt sammen for at gøre vores havn til en SIKKER HAVN. 
 
Vedr. Sejl-Renden: 
Den har også lidt voldsomt under efterårets/vinterens mange og lange blæse-
vejrs perioder. 
Den er blevet pejlet til at der skal fjernes 26000 m3  . 
Oprensningen vil iflg. Aalborg Kommune blive opstartet i uge 12 . 
Et forsigtigt bud på hvornår renden er færdig-uddybet og afmærkning på 
plads vil være medio Maj. 
Ved normal daglig vande er der visse steder i renden ikke mere end 1,4 mtr. 
Dybde. 
Da uddybnings-fartøjet også har en interesse i at kunne komme i havn, for at 
bunke olie udføre reparation hvis det skulle blive aktuelt , vil de hvis muligt 
bane en vej ind i en begrænset bredde, det vil gøre renden farbar med en vis 
forsigtighed. 
Hold øje med vores hjemmeside www.nibe-havn.dk . Her vil jeg informere 
når der er ændringer i forholdene. 
 
Vedr. Fælles-søsætninger: 
 Er de første både kommet i vandet 13-14 April  når bladet her sendes ud. 
Efterfølgende er der 
20-21 April , Jeg kan muligvis overtale vognmanden til en opsamlings-dag 
hvis det viser sig nødvendigt. 
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Jeg vil gøre opmærksom på nødvendigheden i at man hjælper hinanden, og møder 
op fra start-tidspunktet, så vi kan nå flest mulige både pr. dag, og holde priser i et 
rimeligt leje. 
 
Jeg minder også  om nødvendigheden af at man får ryddet op på sin vinterplads, 
samlet sammen og mærket sit grej og vogn/stativ med Navn/bådnavn/tlf.nr. 
Hvad der ligger og flyder og (ikke er mærket) vil blive skrottet uden ansvar. 
 
Mjølner: 
Ramslags-gutterne er også kommet godt i gang med at rykke pæle op , og vi 
fortsætter den planlagte regulering af pladserne, der vil muligvis blive behov for at 
anvise midlertidige pladser i en kort periode ,mens der arbejdes på en pæle-række . 
Jeg vil i sådanne tilfælde tage  kontakt for nærmere aftale om dette, håber på 
forståelse herfor. 
 
Når ramslaget arbejder: 
Jeg vil opfordre til at man når ramslaget arbejder , undersøger om der er spændt 
wirer/tov der kan forhindre fri passage, inden man slipper sine egne fortøjninger, 
for at undgå unødvendige farlige manøvre-situationer. Er der spærret , aftal med 
mandskabet for passage. 
 

Endelig er der de RØD/GRØNNE skilte: 
Lad os nu være ligeså flinke til at anvende/vende dem korrekt, som vi forventer de 
er i vore nabo-havne. 
 
Hermed ønskes alle en rigtig god sommer og sejler-sæson. 

Venlig Hilsen 
Havnekontoret 
Kim Nysom 

  Nibe Havn 
 

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

 

WWW.nibe.havn.dk 
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 Artikel hentet fra Flid & Fakta nr. 1- årg. 8  (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark) 
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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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