
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 

Email.: havnekontoret@nibe-havn.dk
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Nibe Sejlklub

Formand:           Michael Steglich-Petersen        tlf. 98353371  
                          E-mail: michael.steglich@orionpharma.com 

Næstformand:   Lennart Olsson                          tlf. 20929112 
                          E-mail: lso@aalborg.dk 

Sekretær:           Michael Mogensen                  tlf.  20433043 
                          E-mail.:  michnibe@pc.dk 

Kasserer            Lars Rudkjøbing                       tlf. 98385513 
                          E-mail.:  rudkj@kabelmail.dk 

Best.medlem    Peter Altenborg                         tlf. 98339232 
                         E-mail.:  peter@altenborg.dk 

                         Ole Friederich                           tlf. 29860826 
                        E- mail.:  olefriederich@kabelmail.dk 

                         Lene Nørkjær                           tlf. 23268786  
                         E-mail.:  noerlene@yahoo.dk 

Suppleanter      1. Søren Justesen  
                             E-mail.: justesen@dlgtele.dk   
                         2. Kristian Pedersen 
                             E-mail.: kristian@vetallergy.dk 

Klubhus

Leje af klubhus (leje kun for medlemmer i Nibe Sejlklub)  
henvendelse til: Lars Rudkjøbing                       tlt. 98385513 

                        

Nibe Sejlklub Venner

Formand       Erik Møller                                   tlf. 98353730 

Sekretær       Ellen Nielsen                                tlf. 98352470 

Kasserer       Ole Asp                                         tlf. 98352546 

Sejlrenden udgives af N
ibe Sejlklub 

R
edaktion:                 M

ichael Steglich-Petersen 
                                   M

ichael M
ogensen 

A
nsvarlig redaktør:    N

iels Jakobsen 
E.m

ail: npj@
orbicon.dk 

Tlf.      24 26 53 54 

Næste blad  
udkommer 
ultimo 
august 2008 
Deadline:
15. august 2008 
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Tlf. 98353111 
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KALENDEREN

Obs!  Ny deadline for kommende
 ”SEJLRENDE”  år 2008

Nr. 3 - deadline 15. august 2008                                 udkommer ultimo august 2008 
Nr. 4 - deadline   5. november 2008                            udkommer ultimo november 2008 

26 / 4 Standerhejsning 

26 / 4 Tilriggerfest 

5 / 5 Introduktionsmøde duelighedsbevis 

15 / 5 Ekstraordinær generalforsamling 

5 / 6  Blå Flag - hejsning kl. 13.oo 

21-22 / 6 Familietur til Livø 

23 / 6 Skt. Hans aften kl. 20.00 

26-28 / 9 Herretur 
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Bestyrelsen har ordet
Lyset er vendt tilbage, og vi kan atter dufte lidt forår. Efter en lang, grå og
blæsende vinter, der afløste en ditto sommer spirer håbet for den 
kommende sejlersæson, at denne således vil bekræfte os i glæden ved 
sejladsen. 

Optimismen kan i skrivende stund allerede mærkes i og med at 
udgravningen af sejlrenden i skrivende stund skrider hastigt fremad. 
Spændende bliver det om renden bliver passabel inden bådene kommer i 
vandet.......Sjov tanke. 

Hvad angår sejlrenden var der på Havneforeningens Generalforsamling et 
indlæg af Aalborg kommune ved Mette Schmidt, der meget grundigt 
gennemgik problemstillingerne herom. Indtil der politisk bliver ændret på 
de faktuelle kendsgerninger om Nibe Brednings miljøstatus, må vi affinde 
os i tingenes tilstand. Men vi kan dog glæde os over den positive dialog, 
der er etableret med Aalborg Kommune. 

Ligeledes var der på Nibe Sejlklubs Generalforsamling et indlæg fra Ole 
Asp der via sin nye position i FLID – tillykke Ole – en kraftig 
opfordring til at tage de miljømæssige krav om bundmaling alvorligt.
En tilsidesættelse af disse regler kan medføre alvorlige konsekvenser for 
os alle. Bestyrelsen håber og beder derfor til at alle vil tage Ole’s indlæg 
til efterretning.  

Der er i dette nummer af Sejlrenden en indkaldelse til ekstraordinær 
Generalforsamling i Nibe Sejlklub, hvor vi håber at så mange som muligt 
vil møde op. Der er ligeledes en opfordring til at støtte 
Ungdomsafdelingen. Som det står anført i referatet fra 
Generalforsamlingen citat:”men generalforsamlingen kunne konstatere at

ingen ønskede at træde ind i 
ungdomsarbejdet, KA’ det nu passe!!!!! ”

Det håber vi ikke, hvorfor en opfordring til at så mange som muligt, 
melder sig i og med, at jo flere om opgaven desto mindre er ”byrden”. 
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Sejler-øl til det 

sejlende folk 

Nu frisk fra fad i Oles Bar 
Glæd jer til de spændende 

”nyheder” i 2008 

ANKER PORTER 
premiere ca. 15. februar.

Havgus (Hvedeøl) En gammel kending.
premiere ca. 1. april 

Bestyrelsen har konstitueret sig som anført på forrige side af dette nummer 
af Sejlrenden.
Vi ser alle frem til et godt samarbejde med brugerne af Nibe Havn. 

Med disse få men velvalgte ord er der kun at ønske 

God og sejlsikker sæson 2008 til jer alle.

Bestyrelsen 
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Bliver der lige kanter. Ja! 

Kan der graves en rende, så opgravningsfartøjet kan komme i havn 
og Nibe-sejlere kan komme ud? Formentlig. 

Pga. klaptilladelse må der ikke begyndes får 1. marts. 

Er der en kontrakt mellem havnen og den gamle Nibe Kommune? 
Nej!
Tidligere var der en tilladelse fra Kystinspektoratet om opgravning 
og at den skulle være færdigopgravet 15. april. 

Mængden af opgravet materiale er forøget, men svinger meget. 

Kan klaptilladelsen genforhandles? Der må max klappes 20.000 ku-
bikmeter. Der er søgt om tilladelse til at klappe 30.000 kubikmeter. 
Klaptilladelsen er midlertidig. 

Andre havne har også problemer med tilsanding, men vi har ca. 1500 
meter!

Mette  Schmidt 
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Det andet spørgsmål: 
Ad 2 - Hvordan skal kontrakten med entreprenøren skrues sammen, så 
vi får det hurtigste, bedste men også et økonomisk forsvarligt resultat? 

For at imødese nogle af de udfordringer, vi havde i 2007, lavede jeg en evalu-
ering og havde flere følgende samtaler med jer og andre, der arbejder med 
lignende sager. 
Det fik mig til at opstille følgende kriterier til entreprisen for 2008 for Nibe 
sejlrende:

Opstart skal være primo marts 
Skibet forlader kun entreprisen efter aftale med AK 
Al kommunikation med entreprenøren foregår med AK 

Tiltag, der gør, at vi får udført arbejdet hurtigt og godt, MEN uden at skræm-
me entreprenørerne bort. Jeg har indført et bod- og bonussystem, der betyder 
en økonomisk bod ved for sent aflevering og økonomisk gevinst ved afleve-
ring før tid. Der er tale om en væsentlig pengesum til dette formål! 

Kontakt med mulighed for samarbejde i 3 år 
I har haft mulighed for at kommentere udbudsvilkårene 

Resultatet er: 
• Pejling med ekkolod af Aalborg havn – nøjagtige data til brug for mig og 
entreprenøren
ο ca. 15.000 m3,
ο Kontrakt med Rederiet Peter Madsen 
De ligger i sejlrenden nu 

Jeg går ind for en åben og ærlig dialog mellem samarbejdsparter. Det har jeg 
forsøgt siden vores 1. møde d. 9. feb. 2007. 

Vi skal bare huske på, at der, i sager som vores, er enkelte ting, vi ikke er her-
re over, såsom uheld, vind og vejr! 

Herunder er beskrevet den dialog, der udspandt sig efter Mette 
Schmidts indlæg:  
Spørgsmål og svar: 

Kan vi flytte ramsarområdet til Halkjær? Nej! 

23. maj er for sent!  Det er det tænkte tilfælde ved 30.000 kubikmeter og 
standard vejrlig. 

Nibe Sejlklub 
Referat fra generalforsamling    torsdag d. 13 marts 2008. 

Formanden bad  forsamlingen om at mindes Villy Espensen 
med et minuts stilhed. 
1: Valg af dirigent: 
Erik Møller blev valgt og dirigenten kunne konstatere, at gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutnings 
dygtig.
2: Formandens beretning: 
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 6 møder, ligesom 
sejlklubben har været repræsenteret med to medlemmer i Hav-
neforeningens bestyrelse. Disse ”dobbeltmandater” er efter 
Bestyrelsens overbevisning meget værdifulde i og med det så-
ledes er muligt for begge foreninger at være orienteret om hvil-
ke tiltag og evt forhindringer/udfordringer der måtte være om-
kring havnen og dennes dagligdag og fremtid. 

Der ud over har der været en nogen mødeaktivitet omkring 
planerne med at flytte havnekontoret fra den eksisterende plads 
og etablere dette med servicefaciliteter ved siden af eller i til-
knytning til Sejlklubbens bygning. Grundet nogle misforståel-
ser omkring hvem, hvad og hvor gik der i efteråret ”tomgang” i 
processen. Dette er der siden rådet bod på og et selvbestaldiget 
udvalg forsøger at løfte opgaven. De foreløbige tanker vil blive 
præsenteret senere. 

Bestyrelsens blev på sidste Generalforsamling pålagt at 
”undersøge mulighederne for dels at der nedsættes et fælles 
udvalg bestående af x antal medlemmer fra Nibe Sejlklub og 
Nibe Lystbådehavn/Havneforeningen, med henblik på at slå 
de to foreninger sammen og dels at Bestyrelsen inden næste 
ordinære generalforsamling finde en løsning, så der kan tegnes 
et familiemedlemskab, bådmedlemskab eller en anden konstel-
lation, med det overordnede mål, at få flere kvinder gjort akti-
ve i udvalgs -og bestyrelsesarbejde, uden der skal laves en 
masse ændringer i forbindelse med valg. 

fortsættes
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Ifølge gældende vedtægter skal både mand og kvinde betale fuldt kontin-
gent for at begge har stemmeret eller være valgbar på  
generalforsamlingen.”

Hvad angår det fælles udvalg er dette nedsat og fra NS side er vi positive. 
Vi skal blot være opmærksomme på, at dette vil udløse kontingentopkræv-
ning til DS for de medlemmer der ikke er medlemmer af NS – pt 65,-kr pr 
år. Der er stadig mange sten der skal vendes og der arbejdes stadig på sa-
gen. Men Bestyrelsen alene kan ikke løfte opgaven bl.a. det juridiske 
aspekt heri bør undersøges professionelt. 

Bestyrelsen har fremlagt et forslag til vedtægtsændringer, således at ønsket 
om et husstandsmedlemskab kan i mødekommes. At vi har valgt at be-
grænse det til ægtefælle/samboende skyldes at eks båd medlemskab kan 
give nogle ekstreme konstellationer/komplikationer, hvilket vi mener at 
have imødeset. 

Aktivitetsudvalget blev sidste år sat på stand by som sådan, idet Bestyrel-
sen 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 samar-
bejde med specielt Vennerne og nogle af NS medlemmer lykkedes det at 
afvikle de sædvanlige arrangementer. Derfor har Bestyrelsen taget konse-
kvensen heraf og lagt op til at valg til aktivitetsudvalg og Ungdomsudvalg 
for den sags skyld fjernes fra vedtægterne. Vi har dog alle har et ansvar 
for, at aktiviteterne afvikles. Så meld ud hvad I kan og vil bidrage med. 

Vi er i dag 126 medlemmer i voksenafdelingen - en nedgang på 8 medlem-
mer i forhold til sidste år - det er vanskeligt præcis at sætte tal på tilgang 
og afgang af medlemmer, idet en del blot er medlemmer for en enkelt sæ-
son for at følge Sejlerskolen. Og til de nye medlemmer vil jeg sige HJER-
TELIGT VELKOMMEN med håbet om, at I vil befinde jer godt i vort sel-
skab. Jeg skal også i år opfordre til, at man gør en aktiv indsats for at med-
inddrage de nye medlemmer i vores klub. Det er så op til os alle at få kree-
ret et interessant aktivitetsniveau, således at disse nye medlemmer ikke 
bliver skuffet samt at potentielle emner bliver interesseret. 

12 kursister bestod den praktiske del af duelighedsbeviset i september efter 
kyndig vejledning fra Peter Altenborg, Carsten Borup, Gert Pedersen og 
Erik Møller. Tak for jeres indsats. Og til sejlerskolens kursister skal lyde et 
STORT TILLYKKE. 

Jeg har kort beskrevet, hvad disse betyder og indebærer for os: 

”Overalt i Europa er naturen under pres, og dyr og planter går tilbage i 
antal og udbredelse. Derfor har EU indført følgende beskyttelsestyper: 

Habitatområder skal være med til at bevare og genoprette vores natur. 
I Danmark findes der 254 habitatområder med et samlet areal på ca. 
11.100 km², hvoraf hovedparten er hav. Hvert område er udpeget for at 
beskytte bestemte naturtyper af dyr og planter. 
De naturtyper, der skal beskyttes, er dem: 
• Der er i fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde og 
som er karakteristiske for forskellige områder af Europa
De dyre- og plantearter, der skal bevares, er dem: 
• Der er truede, sårbare eller sjældne og som kun findes på et mindre 
afgrænset område

Fuglebeskyttelsesområder: Fuglebeskyttelsesområder er med til at op-
retholde og sikre levestederne for mange fuglearter hvor deres levefor-
hold forringes eller er direkte truede. I Danmark er områderne især vigti-
ge for mange vandfugle. 
Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf mange findes 
på havet, ofte tæt på kysten, hvor de også medtager strandenge eller andre 
naturarealer. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter 

Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for 
fugle.
Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca. 
7.400 km². Det samlede areal er fordelt med ca. 6.000 km² som marine 
områder og ca. 1.400 km² på land, idet de danske Ramsarområder ofte 
omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne. 
Habitatområderne danner sammen med fuglebeskyttelsesområderne Na-
tura 2000, der er et økologisk netværk af beskyttede naturområder gen-
nem hele EU.” 

Nibe bredning og dermed sejlrenden er udpeget til alle 4 beskyttelsesom-
råder. Alt dette gør, at jeg intet kan foreslå som løsning – andet end at 
fortsætte oprensningen som vanligt!  

Nibe er en perle – en skattekiste – det har resten af Danmark og  
Europa også fundet ud af! 
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. Derfor var det nødvendigt for mig at få overblik over alle parametre der-
ude, der ville påvirke forsøget og for at kunne få lov til at udføre forsøget og 
på sigt den varige løsning. Så jeg har henover sommeren og efteråret kon-
taktet følgende: 
• Havneforeningen
ο evaluering af 2007 
ο drøftelse af forskellig konstruktive forslag til forbedring (stensætning,  
      BigBaller, bredere rende, moleanlæg mv.) 
ο Rederiet Limfjorden
ο hans erfaring i sejlrenden, viden fra opgravninger generelt 
ο De lokale – borgere, Landinspektør Anders Dalum Hansen,

Nibe  Havn 
ο input med deres indgående kendskab til de lokale forhold og muligheder 
ο også flere konstruktive forslag til forbedring – herunder bl.a. flytte  
      sejlrenden 
ο De gamle projekter: Malthas Tegnestue ”Fugleøer” og Havnecons 
      projekt ”Permanent sikring af sejlrenden mod tilsanding”
ο alle de gamle projekter er gennemlæst og vurderet sammen med 
      Aalborg Havn 
ο Aalborg Havn
ο set på gamle fotos, hvordan så det ud. Strømforholdene, bølgepåvirknin 
       ger, materialebevægelserne (sandet). Skal vi ændre på sejlrendens 
       placering? 
ο Kystdirektoratet
sidst set på mulighederne for at lave en stensætning, skærm, depot på land, 
kystfodring 

Så havde jeg samlet mig et overblik over fortid og muligheder, og jeg var 
klar med argumenterne til at tale med de myndigheder, der kan give lov til 
den slags arbejde……. 

Konklusionen er desværre meget klar: 
Trods de mange gode ideer, muligheder og den historiske baggrund, så er 
der en række retningslinier: internationale (EU), nationale og myndigheds-
mæssigt, som vi skal forholde os til. Der er indført en række naturbeskyttel-
sesområder: Habitat, Fuglebeskyttelsesområder, Ramsar og NATURA 

Sejlerskolen har dog mærket en dalende tilgang af elever. Dette medførte 
bl.a at der i den forgangne vinter ikke har været noget teorihold, hvilket 
giver en ligeledes lav deltagelse til praktisk sejlads. Om dette skyldes at 
alle potentielle sejlere nu er på havet er svært at vurdere. Men Bestyrel-
sen er opmærksom på situationen der i værste fald kan afføde at vi må 
sælge IB og dermed nedlægge sejlerskolen – men lad os se hvad fremti-
den bringer. 

For at give ungdomsafdelingen mulighed for at udvikle sig fik vi i for-
sommeren de to nye Feva XL joller. Såvel Spar Nord Fonden som rederi-
et Torm har været bidragsydere til projektet – tak til begge. Bo og Kai har 
udført et stort arbejde med de unge, der pt tæller 13 medlemmer, bl.a. 
deltaget i Tour de Mariager som beskrevet i Sejlrenden i efteråret. Det 
lader til at have været en fornøjelig tur. Lad os håbe på at engagementet 
fortsætter og Bestyrelsen vil gøre hvad den kan for at bakke op om Ung-
domsafdelingen. Ligeledes er der et ønske fra Bo om en eller flere i klub-
ben vil stå bi i arbejdet. 

Familieturen til Livø blev i år overordnet set aflyst, da vejrguderne ikke 
var med os. To både tog dog ikke dette for gode varer og drog af sted – 
godt I fra Shania og Escape fik gennemført turen. Jeg mener at Ivan atter 
er 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 bå-
de vejret til trods. Og med historier fra tidligere ture og Carsten Borups 
promovering af turen fik en rekord stort antal både med. Men som i 2006 
måtte den ultimative kapsejlads til Nibe  aflyses og denne gang grundet 
manglende fodslaw. Så alt andet lige må resultatet fra 2005 stadig være 
gældende.......... Tak til Carsten for arrangementet. ”same procedure as 
last year.”  - dog må du arbejde lidt på at Harmonien bliver genåbnet. 

Udover de traditionelle Skt. Hans aften og Nytårssoire’ blev Regattaskyd-
ningen afviklet d 9. februar med en forrygende succes under Børge Ny-
gård og Jørgen Christensens kyndige ledelse. Et stort tak for indsatsen. 
Ligeledes deltog Nibe Sejlklub i Sildemarkedet med en ølbar med Ole 
Asp som tovholder – det var faktisk meget hyggeligt men beklageligvis 
har vi intet hørt fra Sildemarkedet endsige set eller hørt om hvorvidt der 
var et overskud, således at indsatsen belønnes. Derfor agter vi ikke at del-
tage i det kommende arrangement. 

fortsættes 
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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. 
Sejlrenden har haft Børge Nygård som redaktør ligesom Børge har del-
taget i samtlige bestyrelsesmøder som ”støttepædagog” Tak for din ind-
sats Børge – ildsjæle som dig må vist siges at være en mangelvare i 
dag. Men alting får beklageligvis en ende, idet Børge har meddelt at 
hans tid som sejler er ved at rinde ud og således ikke ønsker at fortsætte 
som redaktør.  
Derfor skal vi i aften have fundet en person, der har de nødvendige ev-
ner og muligheder til at overtage redaktørrollen. Børge vil naturligvis 
stå bi i overgangsperioden således at den nye redaktør ikke kommer til 
at stå alene fra starten. 

Der er valg til Formandsposten samt to bestyrelsesposter. Beklageligvis 
ønsker Kai Mogensen ikke genvalg, men Kai der er fuld forståelse for 
din beslutning. På klubbens vegne vil jeg takker dig for din store ind-
sats for specielt ungdomsafdelingen ligeledes har det været en fornøjel-
se at lære dig at kende via bestyrelsesarbejdet. Michael Mogensen er 
ligeledes på valg og modtager genvalg. Kristian Pedersen har ønsket at 
forlade bestyrelsesposten sfa stort arbejdspres. Lene Nørkjær overtager 
Kristians plads. 

At jeg alligevel stiller op til Formandsposten skyldes dels at der ligger 
et par tunge opgaver forude, samt og i særdeleshed fordi man via besty-
relsesposter har muligheden for at have indflydelse. Men arbejdet giver 
så sandelig også muligheden for at lære nye personer at kende – dette er 
ikke uvæsentligt og kan anbefales. Men er der nogen der ønsker For-
mandsposten viger jeg gerne.  

At vi så stadig møder holdninger som ”nogen må gøre noget” eller ”du 
skal lige sørge for” og dette heldigvis sjældnere og sjældnere, kan være 
lidt tungt. Jeg vil atter opfordre til, at attituden ændres til ”skal/kan jeg 
ikke gøre”.   
Jeg vil slutte beretningen med at takke alle medlemmer af Nibe Sejl-
klub for det år der er gået. En særlig tak til bestyrelsen, instruktørerne i 
vor sejlerskole, og de medlemmer og ikke medlemmer, der har bidraget 
til afholdelse af aktiviteterne m.m.  

Nibe Lystbådehavn,  
Havneforeningen 

Uden for dagsorden på generalforsamling den 6. marts 2008 -  
Indlæg om Nibe Sejlrende ved Mette Schmidt fra Aalborg Kommune. 

Aalborg d. 6. marts 2008 

Vedr. oprensning af Nibe sejlrende.
Tak for at jeg må komme til jeres generalforsamling i Nibe Lystbådehavns 
Havneforening. Jeg har glædet mig til at fortælle lidt om, hvad forløbet var i 
2007, og hvad der skal ske i 2008. Jeg hedder Mette Schmidt, ingeniør inden 
fra Aalborg Kommune, Teknik & Miljøforvaltningen, Park & Natur. 

1. jan 2007 kom så strukturreformen. Aalborg Kommune overtog ansvaret 
for oprensningen af Nibe sejlrende. Heldigvis havde Nibe kommune indgået 
en aftale med en entreprenør, Rederiet Limfjorden, som skulle påbegynde 
arbejdet 1. marts. Jeg har fået fornøjelsen at være jeres kontaktperson og den 
ansvarlige for oprensningen af sejlrenden. 

Jeg kan tilslutte mig formandens beretning – arbejdet med oprensningen i 
2007 blev ikke udført i den hastighed, som vi kunne ønske os. Det var der 
mange årsager til, som vi i situationen ikke kunne ændre på. Jeg fik i 2007 
mange erfaringer på området – og jeg stillede mig selv spørgsmålene. 
1.
Hvad kan vi gøre af tiltag for at forbedre forholdene for sejlrenden? 
2.
Hvordan skal kontrakten med entreprenøren skrues sammen, så vi får 
det hurtigste, bedste men også et økonomisk forsvarligt resultat?

Det første spørgsmål: 
Ad 1 - Hvad kan vi gøre af tiltag for at forbedre forholdene for sejlren-
den?

ο Det stod mig hurtigt klart, at det ville være den mest optimale løsning at 
forbedre forholdene ved sejlrenden, så adgangen til havnen blev bedre. Så 
det satte jeg mig for at undersøge. Mit mål med undersøgelsen var at få sam-
menkædet et løsningsforslag med selve oprensningen i 2008 

10



Ingen nævnt så ingen er glemt. Tak for jeres indsats for klubben og ikke 
mindst klublivet.                                                                                                     Pbv.
Michael Steglich-Petersen                                                                                           

3: Forelæggelse af regnskab år 2007: 
Godkendt.
Der var en vis debat omkring Sejlerskolen og evt. aktiviteter for at for 
ny tilgang. 
4: Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse for 
2008:
Carsten Borup foreslog, at juniorsejlere kan få den praktiske dueligheds 
prøve i Ib.
Budgettet blev godkendt og det betyder at kontingentet stiger til 600 kr. 
5: Behandling af eventuelt indkomne forslag: 
Vedtægtsændringer:
Dirigenten fastslog, at mødedeltagelsen var for lav, så ændringer skal 
gennem en ekstraordinær generalforsamling. 

Hver paragraf blev taget op til selvstændig afstemning. 
§4: Optagelse af medlemmer: Vedtaget med alle stemmer 
§7: Ordinær generalforsamling: Vedtaget, men Indkaldelse til ordinær 
eller ekstra ordinær generalforsamling sker ved opslag i klubhuset, samt 
annoncering i medlemsbladet Sejlrenden eller på klubbens hjemmeside. 
§8: Dagsorden: Vedtaget, bestyrelsen udpeger ungdomsudvalg og akti-
vitetsudvalg
§15: Vedtægtsændringer: Bestyrelsen bemyndiges til at ændre på ved-
tægterne hvis det er lovmæssigt påkrævet, men ændringen skal efterføl-
gende godkendes på en generalforsamling med 2/3 flertal af de frem-
mødte medlemmer. 
Der blev stillet forslag om at forslaget trækkes: 8 stemte for, 22 imod, 
forslaget indstilles til vedtagelse. 
§16: Vedtaget med 30 stemmer. 
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der vil blive 
offentlig snarest. (sat til den 15. maj kl. 19.30) 
6: Valg af formand:  
Michael Steglich-Petersen blev genvalgt. 

Fortsættes side 13 
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-  Din VVS mand  - 

Industrivej 93 
9600    Aars 
Telefon :          9862 1955 
Vagttelefon :  7026 8012 

Afdelinger i :  Hornum 
         Nibe 
         Østrup 
                     

Søsætning 2008
Grundet nye køre/hviletidsbestemmelser for lastbilchaufførerne 

vil fredage være foretrukne dage.
 Dog kan der køres på enkelte lørdage, men til en højere pris. 

Fælles Søsætning 2008 vil foregå på følgende dage:

Fredag den 11. april om formiddagen. 
Torsdag den 17. april om formiddagen. 

Lørdag den 19. april. 
Fredag den 25. april 
Lørdag den 26. april. 
Fredag den 2. maj. 

Priser for søsætning 2008.

Fredage.
Under 4 T. – Kr. 500,00 
         4-6 T. – Kr. 600,00 
  Over 6 T. – Kr. 700,00 

Lørdage.
Under 4 T. – Kr. 600,00 
        4-6 T. – Kr. 700,00 
  Over 6 T. – Kr.  800,00 

Lister for tilmelding vil som vanligt blive lagt frem i den gamle telefonboks i 
mellemgangen ved Havnekontoret. 

Mvh.  
Torkild Gade 
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Dog er der altid plads til flere, og sidder man med lysten til at gøre en ind-
sats, skal man ikke holde sig tilbage. 

Tak til kommunen, Sejlklubben og S/I for godt samarbejde, til alle med-
hjælpere som giver en hånd med, samt den øvrige bestyrelse i havnefor-
eningen for godt samarbejdet. 

På bestyrelsens vegne 

Morten Egekvist

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Michael Mogensen blev genvalgt og Ole Friderich blev nyvalgt 
8: Valg af suppleanter 
 Søren Justesen og Kristian Pedersen blev valgt som suppleanter 

9: Valg af revisorer:                                                                        Børge 
Nygaard og Jens Anton Røjen blev valgt og Ole Asp blev valgt som sup-
pleant.

10+11: Valg til ungdomsudvalg og aktivitetsudvalg:  
Jørgen træder ind i aktivitetsudvalget men generalforsamlingen kunne kon-
statere at ingen ønskede at træde ind i ungdomsarbejdet, KA’ det nu 
passe!!!!!
Kontakt bestyrelsen eller vores ungdomstræner Bo, hvis du vil give en 
hånd med. 

12: Redaktør til Sejlrenden 
Niels Jakobsen overtager redaktør jobbet, til lykke. 

13: Eventuelt 
Ole Asp orienterede om klapningsproblemer og advarede meget mod an-
vendelse af ulovlige bundmalinger, da det kan have uoverskuelige økono-
miske konsekvenser for uddybningen af havnen. Så lad vær, brug noget 
lovligt.
Niels Færch gav en orientering om den planlagte ombygning af sejlklub-
bens bygninger i forbindelse med ændringerne af havnens bygninger. Der 
vil fremkomme et forslag i løbet af 4 uger ( CA) og så vi kan se frem til 
bedre faciliteter med bedre toiletter, badeforhold og køkken muligheder. 
Formanden takkede Erik Møller for en glimrende afvikling af         gene-
ralforsamlingen.                                      Reff: Michael Mogensen
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Årets REGATTAKAPTAJN

Og
glade

vindere

beskedne lønningsliste, og fremover må vi se mere betalt arbejde på havnen. 
Udslaget af dette, er naturligvis et øget omkostningsniveau, og der er kun bru-
geren til at betale. 

Fremtiden:
 I den kommende tid vil vinterstandpladserne blive nummereret, så der bliver 
lidt mere faste pladser. Det vil bla.  gøre optagning af både mere effektiv, da 
pladskranen kan gøre klar til modtagelsen af den nyoptagede båd. 
I den forbindelse kan jeg kun opfodre alle bådejere til at hjælpe hinanden til at 
optimere optagningen/isætning af både, da dette er den eneste måde på at ned-
bringe/fastholde den efterhånden dyre kran. 

I foråret vil vi prøve at få lavet vores bølgebryder, så de både der ligger nær-
mest ydermolen, og kan ligge roligt, og undgå skader på skib og fortøjninger ved 
kraftig blæst. 

Jeg håber meget for Nibe Havn at opgravningen af sejlrenden kommer til at 
fungere fremover. Det er en klar nødvendighed for at Nibe Havn fremover vil 
være attraktiv for besøgende og ejer af både. 

Det er også ønskeligt at vores bassin bliver uddybet, da den lave dybde, og de 
større både giver problemer. 
Vi sætter vores lid til FLID, og Nibe havn er godt repræsenteret der, i form af 
Ole Asp, som sidder i bestyrelse, og kandidaterne til næstformand for FLID. 

Tak til:
- Erik Møller, vores næstformand, som stopper i bestyrelsen. Han har den sid-
ste tid været ankermand omkring den planmæssige del af bådepladserne, og 
det meste af tiden omkring vores kære sejlrende. 
Erik ved man altid hvor man har, da han ikke holder sin mening tilbage, og 
det er en stor hjælp i bestyrelsesarbejde. En stor tak til Erik Møller for indsat-
sen.

- Peter Altenborg, som også stopper. Sammen med Michael Steglich har han 
været vores bindeled til sejlklubben, og han har samtidigt fungeret som for-
eningens sekretær, samt webmaster. Altid klar, og er ikke bange for at tage fat 
i roden om problemerne. Også en stor tak for indsatsen. 

Det er naturligvis en god udskiftning i bestyrelsen i disse år, og det er glæde-
ligt at flere allerede har meddelt at de ønsker valg til bestyrelsen.  

fortsættes
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Havnefoged:
Kim Nysom, som var godt i gang med hans 3. sæson hos S/I meddelte i 
August at han gerne ville prøve noget andet. I kraft af hans store overar-
bejdspukkel, som skulle afspadseres i vinteren 2007-2008, havde han sid-
ste arbejdsdag d. 17/8-2007 
Torkild Gade, som der var indgået aftale om pasning af grønne arealer 
med, overtog derefter jobbet, indtil at der kan blive ansat en ny havnefo-
ged.
Der er naturligvis en stor viden som går tabt ved ethvert skift i ansættel-
sesforhold, men jeg syndes at Torkild er kommet godt ind i sagerne, med 
stor hjælp fra alle brugerne af havnen, samt med hjælp fra Kim og Knud.  
Tak for det. 
Fra havneforeningen skal også lyde en stor tak til Kim Nysom for en tæt 
og godt samarbejde . 
I april vil jeg håbe at vi kan byde vores nye havnefoged velkommen, og 
jeg vil bede jer hver især være ham behjælpelig, så han kan hurtigt kan 
komme ind i sagerne. 

Praktiske forhold:
At havnen ikke er ny, giver udslag i at der er udskiftning af planker på de 
fleste af vores broer. Vi håber at arbejdet vil være afsluttet til vores ny 
sejlersæson. Dog kan det give nogle gener til vores tidligste sejlere, og 
derfor håber vi på jeres forståelse. 
Bådene bliver også større og længere, og derfor er der en større omroke-
ring i gang. Der bliver banket en del nye pæle, og bådene flyttes lidt rundt. 
Der kan naturligvis ikke være 10 store både, hvor der før var 10 mindre 
både, og derfor er der nogle der må flyttes rundt. 
Det er aldrig rart at skulle skifte plads, men det har været nødvendigt. Et 
stort regnestykke, som der er arbejdet meget med. 

Medhjælp:
Udover bestyrelsen, har der udefra været en stor hjælp fra andre. 
Vi har hjælp til at banke pæle, og til regnskab. 
Udbuddet af frivilligt arbejdskraft er alle steder for nedadgående, og Nibe 
Havn er ingen undtagelse. 
Det kan forventes at tunge arbejdsopgaver fremover skal lønnes, eller ud i 
byen. Vores kasser job er som i år gjort af ”fremmede” hænder. Dog i 
form  af Ole Asp, som har gjort et stort arbejde, til en meget fair pris. 
Vores ramslagshold, med Frank Kjær som Kaptajn, er også på vores 

Regatta skydning 2008 
Lørdag den 9. februar mødte ca. 30 veloplagte skytter op til den årlige 
regatta skydning. Og alt var som det plejer, næsten. Stort morgenbord med 
en slags rundstykker, så der var nemt at vælge type, ost, pålæg og marme-
lade samt lidt af den gode Doktor Nielsen og en Enkelt. Skydearealet var 
sat op med et skiveskydnings område, flaske i net og endelig det det hele 
drejer sig om, fregatten med de drilske lapper der skulle skydes ned. 

Og alt var som det plejer, næsten. Næh, det hele startede som et arrange-
ment for mænd, men i år var kvinderne i overtal. Så mandehørmen var lidt 
mindre udtalt. 

Skydningen startede og folk kastede sig over kortene. Matrosen tog lidt tid 
at få ram på, men så gik det ellers hurtigt.  

Lene Nørkjær havde frembragt et flot sildebord og en dejlig hjemmelavet 
skipperlabskovs som blev indtaget på behørig vis ved middagstid inden vi 
gik til afsluttende skydninger. Og her skete det uhørte, Regattakaptajnen 
faldt efter 3 skud, og det var Ejler Christensen der afgav det vindende 
skud. Så resultatet af dagens møje: 

Regattakaptajn: Ejler Christensen 

Styrmand: Birthe Paulsen, skytte Jens Chr. Frandsen 

Hovmester: Birgit K. Andersen, skytte Ruth Asp 

Maskinmester: Bodil Christensen, skytte Jytte Jacobsen 

Bådsmand: Jens Bach, skytte Bodil Christensen 

Matros: Jens Chr. Frandsen, skytte Hans Jørgen Andersen  

Tak til Børge Nygaard og Jørgen Christensen for det fine arrangement og 
tak for mad til Lene og tak til dem, der ellers gav en hånd med.  
                      
    Vi ses næste år. 
Michael Mogensen 
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Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

I klubhuset, Bryggen 67 

TORSDAG DEN 15. MAJ KL 19:30 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Endelig vedtagelse af de på den ordinære Generalforsamling d 
13.marts 2008 foreslåede ændringer i vedtægterne §§ 4, 7, 8, 15 og 16 

3. Evt. 

På  Bestyrelsens vegne  Michael Steglich-Petersen 

Ungdomsafdelingen behøver hjælp –
er det noget for dig???

For at vores Ungdomsafdeling fortsat kan udvikle sig, er det nødvendigt 
med opbakning ved aftentræningen. Vi mangler hjælp til at bistå de un-
ge ved træningen. 

Har du tid, lyst og mulighed nogle aftener i sæsonen da kontakt enten 

Bo Skov Nielsen 20652001    eller 
Michael Steglich-Petersen 40706946 

P.S. Jo flere der melder sig, -  jo bedre! 

Der står her ved indgangen til en ny sejler sæson, ikke tvivl om, at der 
er ønsker på en række fronter til 2008 og fremover. 

Havnedybde:
Der er ikke til alle sejlbåde en tilfredsstillende dybde i vores havn. Det 
har været en kendt problemstilling i en årrække, og bestyrelsen har 
arbejdet med dette lige så længe. 
Med større krav til myndighedsbehandling mv. valgte bestyrelsen at gå 
til vores moderforening ”FLID” (foreningen af lystbådehavne i Dan-
mark) for at få dem til at skubbe på i sagen. 
Vi har også en tid været tæt på en tilladelse til opgravning, dog endte 
ansøgningen med et krav om så omfattende miljøundersøgelse at man 
må se en opgravning lige nu, som en umulighed. 
Der er for nyligt indledt et samarbejde med Aalborg havn, sammen 
med FLID, og håber at vi derigennem kan finde en løsning. 
Dog skal vi som brugere af havnen, finde os i at der er begrænset dyb-
de i havnebassinet, i nogen tid endnu, og jeg kan kun opfordre til, at 
hvis man har et aktuelt problem på sin plads, at man så kontakter hav-
nefogden, for anvisning af en anden plads. 

Sejlrenden:
Meget blæst, 30.000 M3 der skulle fjernes, og en ny samarbejdspartner 
i form af Aalborg kommune, har gjort at der ikke blev leveret en op-
gravet rende i tilfredsstillende tid. 
Vi har haft en tæt kontakt til Aalborg Kommune vedr. opgravningen, 
og jeg syndes personligt at der er gjort en indsats for at få det til at lyk-
kes.
Det er ingen hemmelighed at bestyrelsen har været frustreret, over ha-
stigheden af gravearbejdet. 
Dog er der mange forskellige små og store grunde til at det gik så galt 
som det gjorde. 
Men i bestyrelsen har vi stadig en meget godt samarbejde med Aalborg 
kommune, da vi har valgt at samarbejde, i stedet for at føre krig. 
Dog må vi også erkende, at fortsætter det fremover som i 2007, må vi 
til at kæmpe for vores liv i havnen, og det vil ikke ske med den over-
bærenhed der har været i sidste sæson. 
Mette Schmidt fra Aalborg kommune vil efter generalforsamlingen 
give et indlæg vedr. de betingelser og muligheder der er vedr. vores 
sejlrende.

fortsættes 
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Beslutninger vedr. S/I   -  Ingen 

 Orientering vedr. S/I
Morten Egekvist berettede om ansættelse af ny havnefoged. Der er pt. 10 
ansøgere. Stillingen bliver en deltidsstilling og forventes besat pr. 1. april 
2008. De grønne arealer er udliciteret. 

Der arbejdes med en ny havnebygning og der forventes opført en ny byg-
ning 2008-2009. Bestående bygning bliver frisket op til sæsonen 2008.  

S/I bestyrelsen er på 8 medlemmer: 3 fra husejerforeningen og 3 fra Hav-
neforeningen samt to fra Aalborg Kommune. 

Regnskab og budget blev fremlagt af Ole Asp til orientering. Herunder 
kom han ind på miljøudgifter og bad medlemmerne om at bruge miljøsku-
ret, så miljøaffald blev placeret i de dertil opstillede beholdere.  

Eventuelt

Et medlem omtalte, at han mistede sin plads pga. pæleflytning. Han håbe-
de, at få den tilbage. 
Erik Møller svarede, at han i planlægningen havde glemt, at et andet med-
lem havde fået ny båd. Pælene blev ikke slået nøjagtig ned og derfor kun-
ne medlemmet ikke være der. Pælene kan kun flyttes længere ud og her-
ved reguleres. Det er op til den nye bestyrelse. at beslutte denne regule-
ring.
Et medlem opfordrede medlemmerne til at kontakte/bruge handelsstands-
forening og politikere for at få opbakning til at få sejlrenden vedligeholdt i 
god tid og i ordentlig stand. 
Et medlem ønskede internetadgang på broerne. Ole Asp svarede, at det 
ville kræve logning af alle transaktioner og det vil bestyrelsen ikke for 
nuværende. Det skyldes terror-sikring af havnen. 
Legepladsspørgsmålet blev taget op igen. Det bliver ikke aktuelt, da det 
ville koste ca. kr. 500.000. 
Kniben trænger til istandsættelse og det vil bestyrelsen sætte i gang. 

Formandsberetning
En sejlrende og havn som ikke havde dybde nok, uddybningsfartøjer, som 
kom og sejlede igen.  

Et havnefogedskift midt i højsæsonen, alt sammen blev krydret med dår-
ligt vejr. 

Standerhejsning
Lørdag  d. 26. april Kl. 13.00

Der serveres pølser 
Drikkevarer til klubpriser

TILRIGGERFEST
Lørdag d. 26. april kl. 19.00 

I SEJLKLUBBENS lokaler 
GOD MAD 
                LEVENDE MUSIK 
                                        GODT HUMØR 
Pris kr. 175,- 
Tilmelding modtages gerne nu, dog senest
20. 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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til Livø

Husk  Stor
Skt. Hans –fest 

 på havnen kl. 20.oo
Adresseændring

HUSK!! At give kassereren
meddelelse om ny adresse. 

E.mail:.    rudkj@kabelmail.dk
Eller Tlf.: 98 385513

Lars Rudkjøbing 

Nibe Lystbådehavn, Havneforeningen 
Referat fra generalforsamling den 6. marts 2008 

Dirigent.
Bjarne Dam blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han konstaterede, at der 
var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. Hvorefter han gennemgik 
dagsordenen. 

Beretning.
Formand Morten Egekvists beretning findes efter referatet. 

Regnskab.
Ole Asp aflagde regnskab. Der blev foreslået kontingentforhøjelse, så det 
bliver på kr. 2.250,00. 

Budget
Spørgsmål til beretning, regnskab og budget. 
Der blev spurgt til bølgebryderens opbygning og placering. Erik Møller be-
svarede og sagde, at det var et forsøg med nedramning af pæle ved bro 2. 
Der blev spurgt til sammenlægning af Havneforening og Sejlklub. Bestyrel-
sen forelægger det ved næste ordinære generalforsamling. 
Der blev spurgt til havnefoged og der forventes en person ansat pr. 1. april 
2008. 
Sejlrendens uddybning og mulighed for noget permanent. Udsættes til efter 
generalforsamlingen.
Beretning og regnskab godkendt. 
Der blev spurgt til forrentning af indskuddet fra Skanska. Et medlem ønske-
de højere renter. 
Budget godkendt – kontingent er herefter kr. 2.250,00. 

Indkommende forslag. Ingen. 

Valg til bestyrelsen. Erik Møller og Peter Altenborg ønskede ikke genvalg. 
Valgt blev Per Herbsleb og Finn Jensen. 

Valg af revisor: Genvalg til Lennart Olsson og Børge Nygaard 

Valg til Suppleanter.
Michael Steglich og Ole Friedrich blev valgt. 

fortsættes
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VHF / SRC KURSUS 
Undervisning:

Lørdag 26 April 2008 kl: 08:00 – 12:00 og 13:00 – 17:00 
Søndag 27 April 2008 kl: 08:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00 

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

 Søfartsstyrelsen afholder prøve i Aalborg Torsdag 08 Maj 2008 
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 Torsdag 15 April 2008. 
Opgiv: Fulde navn, adresse, fødselsdag og år samt telefon-nr. 

Til: Knud Dantoft, Birke Alle 23, 9200 Aalborg SV 

Opstartsmøde for praktisk sejlads –  
Den praktiske del til Duelighedsbevis

Lær at sejle - samt praktisk sømandskab i Nibe Sejlklubs skolebåd, 
”IB”.
Kurset giver forståelse og fornemmelse for de kræfter, du arbejder 
med, når du sejler.
Der øves bl.a. med klargøring, havnemanøvre, fortøjning, sætte 
sejl, styre efter vinden eller efter kompas, rebe, samt ”mand over 
bord” manøvre.  
Du bliver skipper ombord og lærer med erfaren instruktør at begå 
dig til søs. 

Introduktionsmøde: mandag den 5. maj 2008 kl.19.00 – 21.00 i 
klubhuset. 

Tilmelding: Peter Altenborg tlf. 9833 9232, mail pe-
ter@altenborg.dk eller www.nibe-sejlklub.dk/sejlerskolen.          
Senest den 15. april 2008.

Tid: Mandag/tirsdag/onsdag/torsdag kl. 17.00 – 19.00 – maj til 
september.

Prøve: September 2008 kl. 08.00 - 15.00. 

Pris: Medlemmer af Nibe Sejlklub kr. 1.100,00. Ekskl. prøvegebyr.  
Nibe Sejlklub  Sejlerskolen 

Referat fra generalforsamling 13/3 2008 i 

Nibe Sejlklubs Venner
1. Valg af dirigent – formanden påtog sig opgaven 
Formandens beretning

11 år som forening er gået, og gået rigtig godt. 

Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan servere vor lokale øl fra Nibe Bryghus. Og det 
ser ud til, at det falder i medlemmernes smag. Samtidig har vi lavet aftale med 
butikken ovre i bryggeriet om leverance af vin – efter at den selvfølgelig har 
været behørigt checket af Michael Mogensen. 

Jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi er i stand til at støtte op om bryggeri og bu-
tik.

Jeg har hørt, at vi er bryghusets 2. største kunde på fadøl. Dette til trods for at vi 
kun har åbent 1 gang om ugen, og i 3 nåååå, måske sommetider lidt længere. 
Godt gået medlemmer!! – hold ud, næste år vil vi være størst. 

At servere det lokale øl går dog lidt ud over bruttoavancen, selv om vor aldren-
de bogholder har fået forhandlet en rigtig god pris. Det betyder, at der bliver lidt 
mindre til vor kære moder – sejlklubben – men vi overholder dog vores målsæt-
ning, så vores kære gamle bogholder kan give sejlklubben 10.000 kr. 

En stor tak til vore flittige og opfindsomme bartendere, og til Ole, der som sæd-
vanligt har sørget for at forsyningssituationen har været perfekt. 

Med disse ord vil jeg slutte denne beretning med en tak til bestyrelse og til de 
øvrige bestyrelser og udvalg, vi samarbejder med – tak for et godt samarbejde. 

Formanden
2. Regnskabsaflæggelse for 2007

Ole Asp fremlagde regnskabet som blev godkendt. Der overføres 10.000 kr. til 
Sejlklubben.
3. Fastsættelse af kontingent for 2008 – bestyrelsen foreslog uændret, som blev 
vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag. 
6. Valg af bestyrelse
    På valg var Ole Asp - han blev genvalgt. 
 7.     Eventuelt

Den 11. generalforsamling forløb som sædvanlig i rimelig god ro og orden 
p.g.a. stram styring af formanden.                                                         Ref. EN 
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Falck fik BOBY fri af
strandingen

Medicinkisten.
En dejlig sejlerferie kan let blive skæmmet af banale småsygdomme og fysiske 
fortrædeligheder.
Med en fornuftig medicinkiste, hvis indhold alt sammen kan købes receptfrit på 
apoteket, kan man i mange tilfælde helbrede eller lindre de fleste af den slags ube-
hageligheder.
Nedenfor et forslag til indholdet i en sådan medicinkiste: 
Smertestillende:  Panodil, Kodimagnyl og Ipren. Ved stærkere smerter f.eks. ho-
vedpine, forstuvninger, hekseskud, tandsmerter er det et godt råd at tage Panodil 
og Ipren sammen, da de forstærker hinandens virkning. 2 Panodil a 500 mg og 2 
Ipren a 200 mg er dosis til et voksent menneske. 
Allergi: Høfeber, nældefeber er allergiske sygdomme. Hævelser ved insektstik 
incl. bistik er allergiske reaktioner på den indsprøjtede insektgift. Der findes man-
ge midler i håndkøb, og de billigste midler som f.eks. Cetirizin er normalt lige så 
effektive som de dyrere midler. 
Mod høsnue er Allergodil næsespray et godt middel, ligesom Livostin, der også 
findes som øjendråber. 
Søsyge: Søsygetabletter f.eks. Postafen eller Marzine kan købes i håndkøb. Husk 
at søsygetabletter virker lettere sløvende, og kan derfor også til nød bruges som 
lettere sovemiddel. 
Sur mave:  Almindelige syreneutraliserende midler som f.eks. Balanacid eller 
Link kan klare de fleste tilfælde. Ved mere vedvarende sur mave findes midler 
som Cimetidin, Ranitidin eller Omeprazol. 
Maveinfektion:  Forebyggende er det at tage Paragouhrt 4-6 kapsler dagligt. Er 
turistmaven først 
kommet tilrådes Imodium eller Propiden. 
Solskolning: Ved beskedne solskoldninger er Orudis eller Ibumetin gel effektive 
midler at smøre på de forbrændte områder. Ved sværere solskoldninger tilrådes 
f.eks. Hydrocortisoncreme eller lign. 
Lokalbedøvende salve har derimod ikke den store virkning. 
Sår: Til at rense sår anbefales Klorhexidinvædske. Fås også som salve til betændte 
sår.
Dette er kun ment som en kort oversigt af anbefalede midler til medicinkisten. 
Mange af midlerne findes med forskellige navne, men det kan apoteket råde om. 
Udførlig medicinvejledning er altid at finde i medicinpakningerne. 
God sejlersæson til alle.                                                                      Sven Åbom 
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Falck fik BOBY fri af
strandingen
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Lokalbedøvende salve har derimod ikke den store virkning. 
Sår: Til at rense sår anbefales Klorhexidinvædske. Fås også som salve til betændte 
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Dette er kun ment som en kort oversigt af anbefalede midler til medicinkisten. 
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Udførlig medicinvejledning er altid at finde i medicinpakningerne. 
God sejlersæson til alle.                                                                      Sven Åbom 
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VHF / SRC KURSUS 
Undervisning:

Lørdag 26 April 2008 kl: 08:00 – 12:00 og 13:00 – 17:00 
Søndag 27 April 2008 kl: 08:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00 

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

 Søfartsstyrelsen afholder prøve i Aalborg Torsdag 08 Maj 2008 
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 Torsdag 15 April 2008. 
Opgiv: Fulde navn, adresse, fødselsdag og år samt telefon-nr. 

Til: Knud Dantoft, Birke Alle 23, 9200 Aalborg SV 

Opstartsmøde for praktisk sejlads –  
Den praktiske del til Duelighedsbevis

Lær at sejle - samt praktisk sømandskab i Nibe Sejlklubs skolebåd, 
”IB”.
Kurset giver forståelse og fornemmelse for de kræfter, du arbejder 
med, når du sejler.
Der øves bl.a. med klargøring, havnemanøvre, fortøjning, sætte 
sejl, styre efter vinden eller efter kompas, rebe, samt ”mand over 
bord” manøvre.  
Du bliver skipper ombord og lærer med erfaren instruktør at begå 
dig til søs. 

Introduktionsmøde: mandag den 5. maj 2008 kl.19.00 – 21.00 i 
klubhuset. 

Tilmelding: Peter Altenborg tlf. 9833 9232, mail pe-
ter@altenborg.dk eller www.nibe-sejlklub.dk/sejlerskolen.          
Senest den 15. april 2008.

Tid: Mandag/tirsdag/onsdag/torsdag kl. 17.00 – 19.00 – maj til 
september.

Prøve: September 2008 kl. 08.00 - 15.00. 

Pris: Medlemmer af Nibe Sejlklub kr. 1.100,00. Ekskl. prøvegebyr.  
Nibe Sejlklub  Sejlerskolen 

Referat fra generalforsamling 13/3 2008 i 

Nibe Sejlklubs Venner
1. Valg af dirigent – formanden påtog sig opgaven 
Formandens beretning

11 år som forening er gået, og gået rigtig godt. 

Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan servere vor lokale øl fra Nibe Bryghus. Og det 
ser ud til, at det falder i medlemmernes smag. Samtidig har vi lavet aftale med 
butikken ovre i bryggeriet om leverance af vin – efter at den selvfølgelig har 
været behørigt checket af Michael Mogensen. 

Jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi er i stand til at støtte op om bryggeri og bu-
tik.

Jeg har hørt, at vi er bryghusets 2. største kunde på fadøl. Dette til trods for at vi 
kun har åbent 1 gang om ugen, og i 3 nåååå, måske sommetider lidt længere. 
Godt gået medlemmer!! – hold ud, næste år vil vi være størst. 

At servere det lokale øl går dog lidt ud over bruttoavancen, selv om vor aldren-
de bogholder har fået forhandlet en rigtig god pris. Det betyder, at der bliver lidt 
mindre til vor kære moder – sejlklubben – men vi overholder dog vores målsæt-
ning, så vores kære gamle bogholder kan give sejlklubben 10.000 kr. 

En stor tak til vore flittige og opfindsomme bartendere, og til Ole, der som sæd-
vanligt har sørget for at forsyningssituationen har været perfekt. 

Med disse ord vil jeg slutte denne beretning med en tak til bestyrelse og til de 
øvrige bestyrelser og udvalg, vi samarbejder med – tak for et godt samarbejde. 

Formanden
2. Regnskabsaflæggelse for 2007

Ole Asp fremlagde regnskabet som blev godkendt. Der overføres 10.000 kr. til 
Sejlklubben.
3. Fastsættelse af kontingent for 2008 – bestyrelsen foreslog uændret, som blev 
vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag. 
6. Valg af bestyrelse
    På valg var Ole Asp - han blev genvalgt. 
 7.     Eventuelt

Den 11. generalforsamling forløb som sædvanlig i rimelig god ro og orden 
p.g.a. stram styring af formanden.                                                         Ref. EN 
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til Livø

Husk  Stor
Skt. Hans –fest 

 på havnen kl. 20.oo
Adresseændring

HUSK!! At give kassereren
meddelelse om ny adresse. 

E.mail:.    rudkj@kabelmail.dk
Eller Tlf.: 98 385513

Lars Rudkjøbing 

Nibe Lystbådehavn, Havneforeningen 
Referat fra generalforsamling den 6. marts 2008 

Dirigent.
Bjarne Dam blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han konstaterede, at der 
var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. Hvorefter han gennemgik 
dagsordenen. 

Beretning.
Formand Morten Egekvists beretning findes efter referatet. 

Regnskab.
Ole Asp aflagde regnskab. Der blev foreslået kontingentforhøjelse, så det 
bliver på kr. 2.250,00. 

Budget
Spørgsmål til beretning, regnskab og budget. 
Der blev spurgt til bølgebryderens opbygning og placering. Erik Møller be-
svarede og sagde, at det var et forsøg med nedramning af pæle ved bro 2. 
Der blev spurgt til sammenlægning af Havneforening og Sejlklub. Bestyrel-
sen forelægger det ved næste ordinære generalforsamling. 
Der blev spurgt til havnefoged og der forventes en person ansat pr. 1. april 
2008. 
Sejlrendens uddybning og mulighed for noget permanent. Udsættes til efter 
generalforsamlingen.
Beretning og regnskab godkendt. 
Der blev spurgt til forrentning af indskuddet fra Skanska. Et medlem ønske-
de højere renter. 
Budget godkendt – kontingent er herefter kr. 2.250,00. 

Indkommende forslag. Ingen. 

Valg til bestyrelsen. Erik Møller og Peter Altenborg ønskede ikke genvalg. 
Valgt blev Per Herbsleb og Finn Jensen. 

Valg af revisor: Genvalg til Lennart Olsson og Børge Nygaard 

Valg til Suppleanter.
Michael Steglich og Ole Friedrich blev valgt. 

fortsættes
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Beslutninger vedr. S/I   -  Ingen 

 Orientering vedr. S/I
Morten Egekvist berettede om ansættelse af ny havnefoged. Der er pt. 10 
ansøgere. Stillingen bliver en deltidsstilling og forventes besat pr. 1. april 
2008. De grønne arealer er udliciteret. 

Der arbejdes med en ny havnebygning og der forventes opført en ny byg-
ning 2008-2009. Bestående bygning bliver frisket op til sæsonen 2008.  

S/I bestyrelsen er på 8 medlemmer: 3 fra husejerforeningen og 3 fra Hav-
neforeningen samt to fra Aalborg Kommune. 

Regnskab og budget blev fremlagt af Ole Asp til orientering. Herunder 
kom han ind på miljøudgifter og bad medlemmerne om at bruge miljøsku-
ret, så miljøaffald blev placeret i de dertil opstillede beholdere.  

Eventuelt

Et medlem omtalte, at han mistede sin plads pga. pæleflytning. Han håbe-
de, at få den tilbage. 
Erik Møller svarede, at han i planlægningen havde glemt, at et andet med-
lem havde fået ny båd. Pælene blev ikke slået nøjagtig ned og derfor kun-
ne medlemmet ikke være der. Pælene kan kun flyttes længere ud og her-
ved reguleres. Det er op til den nye bestyrelse. at beslutte denne regule-
ring.
Et medlem opfordrede medlemmerne til at kontakte/bruge handelsstands-
forening og politikere for at få opbakning til at få sejlrenden vedligeholdt i 
god tid og i ordentlig stand. 
Et medlem ønskede internetadgang på broerne. Ole Asp svarede, at det 
ville kræve logning af alle transaktioner og det vil bestyrelsen ikke for 
nuværende. Det skyldes terror-sikring af havnen. 
Legepladsspørgsmålet blev taget op igen. Det bliver ikke aktuelt, da det 
ville koste ca. kr. 500.000. 
Kniben trænger til istandsættelse og det vil bestyrelsen sætte i gang. 

Formandsberetning
En sejlrende og havn som ikke havde dybde nok, uddybningsfartøjer, som 
kom og sejlede igen.  

Et havnefogedskift midt i højsæsonen, alt sammen blev krydret med dår-
ligt vejr. 

Standerhejsning
Lørdag  d. 26. april Kl. 13.00

Der serveres pølser 
Drikkevarer til klubpriser

TILRIGGERFEST
Lørdag d. 26. april kl. 19.00 

I SEJLKLUBBENS lokaler 
GOD MAD 
                LEVENDE MUSIK 
                                        GODT HUMØR 
Pris kr. 175,- 
Tilmelding modtages gerne nu, dog senest
20. 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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Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

I klubhuset, Bryggen 67 

TORSDAG DEN 15. MAJ KL 19:30 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2. Endelig vedtagelse af de på den ordinære Generalforsamling d 
13.marts 2008 foreslåede ændringer i vedtægterne §§ 4, 7, 8, 15 og 16 

3. Evt. 

På  Bestyrelsens vegne  Michael Steglich-Petersen 

Ungdomsafdelingen behøver hjælp –
er det noget for dig???

For at vores Ungdomsafdeling fortsat kan udvikle sig, er det nødvendigt 
med opbakning ved aftentræningen. Vi mangler hjælp til at bistå de un-
ge ved træningen. 

Har du tid, lyst og mulighed nogle aftener i sæsonen da kontakt enten 

Bo Skov Nielsen 20652001    eller 
Michael Steglich-Petersen 40706946 

P.S. Jo flere der melder sig, -  jo bedre! 

Der står her ved indgangen til en ny sejler sæson, ikke tvivl om, at der 
er ønsker på en række fronter til 2008 og fremover. 

Havnedybde:
Der er ikke til alle sejlbåde en tilfredsstillende dybde i vores havn. Det 
har været en kendt problemstilling i en årrække, og bestyrelsen har 
arbejdet med dette lige så længe. 
Med større krav til myndighedsbehandling mv. valgte bestyrelsen at gå 
til vores moderforening ”FLID” (foreningen af lystbådehavne i Dan-
mark) for at få dem til at skubbe på i sagen. 
Vi har også en tid været tæt på en tilladelse til opgravning, dog endte 
ansøgningen med et krav om så omfattende miljøundersøgelse at man 
må se en opgravning lige nu, som en umulighed. 
Der er for nyligt indledt et samarbejde med Aalborg havn, sammen 
med FLID, og håber at vi derigennem kan finde en løsning. 
Dog skal vi som brugere af havnen, finde os i at der er begrænset dyb-
de i havnebassinet, i nogen tid endnu, og jeg kan kun opfordre til, at 
hvis man har et aktuelt problem på sin plads, at man så kontakter hav-
nefogden, for anvisning af en anden plads. 

Sejlrenden:
Meget blæst, 30.000 M3 der skulle fjernes, og en ny samarbejdspartner 
i form af Aalborg kommune, har gjort at der ikke blev leveret en op-
gravet rende i tilfredsstillende tid. 
Vi har haft en tæt kontakt til Aalborg Kommune vedr. opgravningen, 
og jeg syndes personligt at der er gjort en indsats for at få det til at lyk-
kes.
Det er ingen hemmelighed at bestyrelsen har været frustreret, over ha-
stigheden af gravearbejdet. 
Dog er der mange forskellige små og store grunde til at det gik så galt 
som det gjorde. 
Men i bestyrelsen har vi stadig en meget godt samarbejde med Aalborg 
kommune, da vi har valgt at samarbejde, i stedet for at føre krig. 
Dog må vi også erkende, at fortsætter det fremover som i 2007, må vi 
til at kæmpe for vores liv i havnen, og det vil ikke ske med den over-
bærenhed der har været i sidste sæson. 
Mette Schmidt fra Aalborg kommune vil efter generalforsamlingen 
give et indlæg vedr. de betingelser og muligheder der er vedr. vores 
sejlrende.

fortsættes 
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Havnefoged:
Kim Nysom, som var godt i gang med hans 3. sæson hos S/I meddelte i 
August at han gerne ville prøve noget andet. I kraft af hans store overar-
bejdspukkel, som skulle afspadseres i vinteren 2007-2008, havde han sid-
ste arbejdsdag d. 17/8-2007 
Torkild Gade, som der var indgået aftale om pasning af grønne arealer 
med, overtog derefter jobbet, indtil at der kan blive ansat en ny havnefo-
ged.
Der er naturligvis en stor viden som går tabt ved ethvert skift i ansættel-
sesforhold, men jeg syndes at Torkild er kommet godt ind i sagerne, med 
stor hjælp fra alle brugerne af havnen, samt med hjælp fra Kim og Knud.  
Tak for det. 
Fra havneforeningen skal også lyde en stor tak til Kim Nysom for en tæt 
og godt samarbejde . 
I april vil jeg håbe at vi kan byde vores nye havnefoged velkommen, og 
jeg vil bede jer hver især være ham behjælpelig, så han kan hurtigt kan 
komme ind i sagerne. 

Praktiske forhold:
At havnen ikke er ny, giver udslag i at der er udskiftning af planker på de 
fleste af vores broer. Vi håber at arbejdet vil være afsluttet til vores ny 
sejlersæson. Dog kan det give nogle gener til vores tidligste sejlere, og 
derfor håber vi på jeres forståelse. 
Bådene bliver også større og længere, og derfor er der en større omroke-
ring i gang. Der bliver banket en del nye pæle, og bådene flyttes lidt rundt. 
Der kan naturligvis ikke være 10 store både, hvor der før var 10 mindre 
både, og derfor er der nogle der må flyttes rundt. 
Det er aldrig rart at skulle skifte plads, men det har været nødvendigt. Et 
stort regnestykke, som der er arbejdet meget med. 

Medhjælp:
Udover bestyrelsen, har der udefra været en stor hjælp fra andre. 
Vi har hjælp til at banke pæle, og til regnskab. 
Udbuddet af frivilligt arbejdskraft er alle steder for nedadgående, og Nibe 
Havn er ingen undtagelse. 
Det kan forventes at tunge arbejdsopgaver fremover skal lønnes, eller ud i 
byen. Vores kasser job er som i år gjort af ”fremmede” hænder. Dog i 
form  af Ole Asp, som har gjort et stort arbejde, til en meget fair pris. 
Vores ramslagshold, med Frank Kjær som Kaptajn, er også på vores 

Regatta skydning 2008 
Lørdag den 9. februar mødte ca. 30 veloplagte skytter op til den årlige 
regatta skydning. Og alt var som det plejer, næsten. Stort morgenbord med 
en slags rundstykker, så der var nemt at vælge type, ost, pålæg og marme-
lade samt lidt af den gode Doktor Nielsen og en Enkelt. Skydearealet var 
sat op med et skiveskydnings område, flaske i net og endelig det det hele 
drejer sig om, fregatten med de drilske lapper der skulle skydes ned. 

Og alt var som det plejer, næsten. Næh, det hele startede som et arrange-
ment for mænd, men i år var kvinderne i overtal. Så mandehørmen var lidt 
mindre udtalt. 

Skydningen startede og folk kastede sig over kortene. Matrosen tog lidt tid 
at få ram på, men så gik det ellers hurtigt.  

Lene Nørkjær havde frembragt et flot sildebord og en dejlig hjemmelavet 
skipperlabskovs som blev indtaget på behørig vis ved middagstid inden vi 
gik til afsluttende skydninger. Og her skete det uhørte, Regattakaptajnen 
faldt efter 3 skud, og det var Ejler Christensen der afgav det vindende 
skud. Så resultatet af dagens møje: 

Regattakaptajn: Ejler Christensen 

Styrmand: Birthe Paulsen, skytte Jens Chr. Frandsen 

Hovmester: Birgit K. Andersen, skytte Ruth Asp 

Maskinmester: Bodil Christensen, skytte Jytte Jacobsen 

Bådsmand: Jens Bach, skytte Bodil Christensen 

Matros: Jens Chr. Frandsen, skytte Hans Jørgen Andersen  

Tak til Børge Nygaard og Jørgen Christensen for det fine arrangement og 
tak for mad til Lene og tak til dem, der ellers gav en hånd med.  
                      
    Vi ses næste år. 
Michael Mogensen 
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Årets REGATTAKAPTAJN

Og
glade

vindere

beskedne lønningsliste, og fremover må vi se mere betalt arbejde på havnen. 
Udslaget af dette, er naturligvis et øget omkostningsniveau, og der er kun bru-
geren til at betale. 

Fremtiden:
 I den kommende tid vil vinterstandpladserne blive nummereret, så der bliver 
lidt mere faste pladser. Det vil bla.  gøre optagning af både mere effektiv, da 
pladskranen kan gøre klar til modtagelsen af den nyoptagede båd. 
I den forbindelse kan jeg kun opfodre alle bådejere til at hjælpe hinanden til at 
optimere optagningen/isætning af både, da dette er den eneste måde på at ned-
bringe/fastholde den efterhånden dyre kran. 

I foråret vil vi prøve at få lavet vores bølgebryder, så de både der ligger nær-
mest ydermolen, og kan ligge roligt, og undgå skader på skib og fortøjninger ved 
kraftig blæst. 

Jeg håber meget for Nibe Havn at opgravningen af sejlrenden kommer til at 
fungere fremover. Det er en klar nødvendighed for at Nibe Havn fremover vil 
være attraktiv for besøgende og ejer af både. 

Det er også ønskeligt at vores bassin bliver uddybet, da den lave dybde, og de 
større både giver problemer. 
Vi sætter vores lid til FLID, og Nibe havn er godt repræsenteret der, i form af 
Ole Asp, som sidder i bestyrelse, og kandidaterne til næstformand for FLID. 

Tak til:
- Erik Møller, vores næstformand, som stopper i bestyrelsen. Han har den sid-
ste tid været ankermand omkring den planmæssige del af bådepladserne, og 
det meste af tiden omkring vores kære sejlrende. 
Erik ved man altid hvor man har, da han ikke holder sin mening tilbage, og 
det er en stor hjælp i bestyrelsesarbejde. En stor tak til Erik Møller for indsat-
sen.

- Peter Altenborg, som også stopper. Sammen med Michael Steglich har han 
været vores bindeled til sejlklubben, og han har samtidigt fungeret som for-
eningens sekretær, samt webmaster. Altid klar, og er ikke bange for at tage fat 
i roden om problemerne. Også en stor tak for indsatsen. 

Det er naturligvis en god udskiftning i bestyrelsen i disse år, og det er glæde-
ligt at flere allerede har meddelt at de ønsker valg til bestyrelsen.  

fortsættes

27



Dog er der altid plads til flere, og sidder man med lysten til at gøre en ind-
sats, skal man ikke holde sig tilbage. 

Tak til kommunen, Sejlklubben og S/I for godt samarbejde, til alle med-
hjælpere som giver en hånd med, samt den øvrige bestyrelse i havnefor-
eningen for godt samarbejdet. 

På bestyrelsens vegne 

Morten Egekvist

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Michael Mogensen blev genvalgt og Ole Friderich blev nyvalgt 
8: Valg af suppleanter 
 Søren Justesen og Kristian Pedersen blev valgt som suppleanter 

9: Valg af revisorer:                                                                        Børge 
Nygaard og Jens Anton Røjen blev valgt og Ole Asp blev valgt som sup-
pleant.

10+11: Valg til ungdomsudvalg og aktivitetsudvalg:  
Jørgen træder ind i aktivitetsudvalget men generalforsamlingen kunne kon-
statere at ingen ønskede at træde ind i ungdomsarbejdet, KA’ det nu 
passe!!!!!
Kontakt bestyrelsen eller vores ungdomstræner Bo, hvis du vil give en 
hånd med. 

12: Redaktør til Sejlrenden 
Niels Jakobsen overtager redaktør jobbet, til lykke. 

13: Eventuelt 
Ole Asp orienterede om klapningsproblemer og advarede meget mod an-
vendelse af ulovlige bundmalinger, da det kan have uoverskuelige økono-
miske konsekvenser for uddybningen af havnen. Så lad vær, brug noget 
lovligt.
Niels Færch gav en orientering om den planlagte ombygning af sejlklub-
bens bygninger i forbindelse med ændringerne af havnens bygninger. Der 
vil fremkomme et forslag i løbet af 4 uger ( CA) og så vi kan se frem til 
bedre faciliteter med bedre toiletter, badeforhold og køkken muligheder. 
Formanden takkede Erik Møller for en glimrende afvikling af         gene-
ralforsamlingen.                                      Reff: Michael Mogensen
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-  Din VVS mand  - 

Industrivej 93 
9600    Aars 
Telefon :          9862 1955 
Vagttelefon :  7026 8012 

Afdelinger i :  Hornum 
         Nibe 
         Østrup 
                     

Søsætning 2008
Grundet nye køre/hviletidsbestemmelser for lastbilchaufførerne 

vil fredage være foretrukne dage.
 Dog kan der køres på enkelte lørdage, men til en højere pris. 

Fælles Søsætning 2008 vil foregå på følgende dage:

Fredag den 11. april om formiddagen. 
Torsdag den 17. april om formiddagen. 

Lørdag den 19. april. 
Fredag den 25. april 
Lørdag den 26. april. 
Fredag den 2. maj. 

Priser for søsætning 2008.

Fredage.
Under 4 T. – Kr. 500,00 
         4-6 T. – Kr. 600,00 
  Over 6 T. – Kr. 700,00 

Lørdage.
Under 4 T. – Kr. 600,00 
        4-6 T. – Kr. 700,00 
  Over 6 T. – Kr.  800,00 

Lister for tilmelding vil som vanligt blive lagt frem i den gamle telefonboks i 
mellemgangen ved Havnekontoret. 

Mvh.  
Torkild Gade 
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Ingen nævnt så ingen er glemt. Tak for jeres indsats for klubben og ikke 
mindst klublivet.                                                                                                     Pbv.
Michael Steglich-Petersen                                                                                           

3: Forelæggelse af regnskab år 2007: 
Godkendt.
Der var en vis debat omkring Sejlerskolen og evt. aktiviteter for at for 
ny tilgang. 
4: Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse for 
2008:
Carsten Borup foreslog, at juniorsejlere kan få den praktiske dueligheds 
prøve i Ib.
Budgettet blev godkendt og det betyder at kontingentet stiger til 600 kr. 
5: Behandling af eventuelt indkomne forslag: 
Vedtægtsændringer:
Dirigenten fastslog, at mødedeltagelsen var for lav, så ændringer skal 
gennem en ekstraordinær generalforsamling. 

Hver paragraf blev taget op til selvstændig afstemning. 
§4: Optagelse af medlemmer: Vedtaget med alle stemmer 
§7: Ordinær generalforsamling: Vedtaget, men Indkaldelse til ordinær 
eller ekstra ordinær generalforsamling sker ved opslag i klubhuset, samt 
annoncering i medlemsbladet Sejlrenden eller på klubbens hjemmeside. 
§8: Dagsorden: Vedtaget, bestyrelsen udpeger ungdomsudvalg og akti-
vitetsudvalg
§15: Vedtægtsændringer: Bestyrelsen bemyndiges til at ændre på ved-
tægterne hvis det er lovmæssigt påkrævet, men ændringen skal efterføl-
gende godkendes på en generalforsamling med 2/3 flertal af de frem-
mødte medlemmer. 
Der blev stillet forslag om at forslaget trækkes: 8 stemte for, 22 imod, 
forslaget indstilles til vedtagelse. 
§16: Vedtaget med 30 stemmer. 
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der vil blive 
offentlig snarest. (sat til den 15. maj kl. 19.30) 
6: Valg af formand:  
Michael Steglich-Petersen blev genvalgt. 

Fortsættes side 13 
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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. 
Sejlrenden har haft Børge Nygård som redaktør ligesom Børge har del-
taget i samtlige bestyrelsesmøder som ”støttepædagog” Tak for din ind-
sats Børge – ildsjæle som dig må vist siges at være en mangelvare i 
dag. Men alting får beklageligvis en ende, idet Børge har meddelt at 
hans tid som sejler er ved at rinde ud og således ikke ønsker at fortsætte 
som redaktør.  
Derfor skal vi i aften have fundet en person, der har de nødvendige ev-
ner og muligheder til at overtage redaktørrollen. Børge vil naturligvis 
stå bi i overgangsperioden således at den nye redaktør ikke kommer til 
at stå alene fra starten. 

Der er valg til Formandsposten samt to bestyrelsesposter. Beklageligvis 
ønsker Kai Mogensen ikke genvalg, men Kai der er fuld forståelse for 
din beslutning. På klubbens vegne vil jeg takker dig for din store ind-
sats for specielt ungdomsafdelingen ligeledes har det været en fornøjel-
se at lære dig at kende via bestyrelsesarbejdet. Michael Mogensen er 
ligeledes på valg og modtager genvalg. Kristian Pedersen har ønsket at 
forlade bestyrelsesposten sfa stort arbejdspres. Lene Nørkjær overtager 
Kristians plads. 

At jeg alligevel stiller op til Formandsposten skyldes dels at der ligger 
et par tunge opgaver forude, samt og i særdeleshed fordi man via besty-
relsesposter har muligheden for at have indflydelse. Men arbejdet giver 
så sandelig også muligheden for at lære nye personer at kende – dette er 
ikke uvæsentligt og kan anbefales. Men er der nogen der ønsker For-
mandsposten viger jeg gerne.  

At vi så stadig møder holdninger som ”nogen må gøre noget” eller ”du 
skal lige sørge for” og dette heldigvis sjældnere og sjældnere, kan være 
lidt tungt. Jeg vil atter opfordre til, at attituden ændres til ”skal/kan jeg 
ikke gøre”.   
Jeg vil slutte beretningen med at takke alle medlemmer af Nibe Sejl-
klub for det år der er gået. En særlig tak til bestyrelsen, instruktørerne i 
vor sejlerskole, og de medlemmer og ikke medlemmer, der har bidraget 
til afholdelse af aktiviteterne m.m.  

Nibe Lystbådehavn,  
Havneforeningen 

Uden for dagsorden på generalforsamling den 6. marts 2008 -  
Indlæg om Nibe Sejlrende ved Mette Schmidt fra Aalborg Kommune. 

Aalborg d. 6. marts 2008 

Vedr. oprensning af Nibe sejlrende.
Tak for at jeg må komme til jeres generalforsamling i Nibe Lystbådehavns 
Havneforening. Jeg har glædet mig til at fortælle lidt om, hvad forløbet var i 
2007, og hvad der skal ske i 2008. Jeg hedder Mette Schmidt, ingeniør inden 
fra Aalborg Kommune, Teknik & Miljøforvaltningen, Park & Natur. 

1. jan 2007 kom så strukturreformen. Aalborg Kommune overtog ansvaret 
for oprensningen af Nibe sejlrende. Heldigvis havde Nibe kommune indgået 
en aftale med en entreprenør, Rederiet Limfjorden, som skulle påbegynde 
arbejdet 1. marts. Jeg har fået fornøjelsen at være jeres kontaktperson og den 
ansvarlige for oprensningen af sejlrenden. 

Jeg kan tilslutte mig formandens beretning – arbejdet med oprensningen i 
2007 blev ikke udført i den hastighed, som vi kunne ønske os. Det var der 
mange årsager til, som vi i situationen ikke kunne ændre på. Jeg fik i 2007 
mange erfaringer på området – og jeg stillede mig selv spørgsmålene. 
1.
Hvad kan vi gøre af tiltag for at forbedre forholdene for sejlrenden? 
2.
Hvordan skal kontrakten med entreprenøren skrues sammen, så vi får 
det hurtigste, bedste men også et økonomisk forsvarligt resultat?

Det første spørgsmål: 
Ad 1 - Hvad kan vi gøre af tiltag for at forbedre forholdene for sejlren-
den?

ο Det stod mig hurtigt klart, at det ville være den mest optimale løsning at 
forbedre forholdene ved sejlrenden, så adgangen til havnen blev bedre. Så 
det satte jeg mig for at undersøge. Mit mål med undersøgelsen var at få sam-
menkædet et løsningsforslag med selve oprensningen i 2008 

31



. Derfor var det nødvendigt for mig at få overblik over alle parametre der-
ude, der ville påvirke forsøget og for at kunne få lov til at udføre forsøget og 
på sigt den varige løsning. Så jeg har henover sommeren og efteråret kon-
taktet følgende: 
• Havneforeningen
ο evaluering af 2007 
ο drøftelse af forskellig konstruktive forslag til forbedring (stensætning,  
      BigBaller, bredere rende, moleanlæg mv.) 
ο Rederiet Limfjorden
ο hans erfaring i sejlrenden, viden fra opgravninger generelt 
ο De lokale – borgere, Landinspektør Anders Dalum Hansen,

Nibe  Havn 
ο input med deres indgående kendskab til de lokale forhold og muligheder 
ο også flere konstruktive forslag til forbedring – herunder bl.a. flytte  
      sejlrenden 
ο De gamle projekter: Malthas Tegnestue ”Fugleøer” og Havnecons 
      projekt ”Permanent sikring af sejlrenden mod tilsanding”
ο alle de gamle projekter er gennemlæst og vurderet sammen med 
      Aalborg Havn 
ο Aalborg Havn
ο set på gamle fotos, hvordan så det ud. Strømforholdene, bølgepåvirknin 
       ger, materialebevægelserne (sandet). Skal vi ændre på sejlrendens 
       placering? 
ο Kystdirektoratet
sidst set på mulighederne for at lave en stensætning, skærm, depot på land, 
kystfodring 

Så havde jeg samlet mig et overblik over fortid og muligheder, og jeg var 
klar med argumenterne til at tale med de myndigheder, der kan give lov til 
den slags arbejde……. 

Konklusionen er desværre meget klar: 
Trods de mange gode ideer, muligheder og den historiske baggrund, så er 
der en række retningslinier: internationale (EU), nationale og myndigheds-
mæssigt, som vi skal forholde os til. Der er indført en række naturbeskyttel-
sesområder: Habitat, Fuglebeskyttelsesområder, Ramsar og NATURA 

Sejlerskolen har dog mærket en dalende tilgang af elever. Dette medførte 
bl.a at der i den forgangne vinter ikke har været noget teorihold, hvilket 
giver en ligeledes lav deltagelse til praktisk sejlads. Om dette skyldes at 
alle potentielle sejlere nu er på havet er svært at vurdere. Men Bestyrel-
sen er opmærksom på situationen der i værste fald kan afføde at vi må 
sælge IB og dermed nedlægge sejlerskolen – men lad os se hvad fremti-
den bringer. 

For at give ungdomsafdelingen mulighed for at udvikle sig fik vi i for-
sommeren de to nye Feva XL joller. Såvel Spar Nord Fonden som rederi-
et Torm har været bidragsydere til projektet – tak til begge. Bo og Kai har 
udført et stort arbejde med de unge, der pt tæller 13 medlemmer, bl.a. 
deltaget i Tour de Mariager som beskrevet i Sejlrenden i efteråret. Det 
lader til at have været en fornøjelig tur. Lad os håbe på at engagementet 
fortsætter og Bestyrelsen vil gøre hvad den kan for at bakke op om Ung-
domsafdelingen. Ligeledes er der et ønske fra Bo om en eller flere i klub-
ben vil stå bi i arbejdet. 

Familieturen til Livø blev i år overordnet set aflyst, da vejrguderne ikke 
var med os. To både tog dog ikke dette for gode varer og drog af sted – 
godt I fra Shania og Escape fik gennemført turen. Jeg mener at Ivan atter 
er 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 bå-
de vejret til trods. Og med historier fra tidligere ture og Carsten Borups 
promovering af turen fik en rekord stort antal både med. Men som i 2006 
måtte den ultimative kapsejlads til Nibe  aflyses og denne gang grundet 
manglende fodslaw. Så alt andet lige må resultatet fra 2005 stadig være 
gældende.......... Tak til Carsten for arrangementet. ”same procedure as 
last year.”  - dog må du arbejde lidt på at Harmonien bliver genåbnet. 

Udover de traditionelle Skt. Hans aften og Nytårssoire’ blev Regattaskyd-
ningen afviklet d 9. februar med en forrygende succes under Børge Ny-
gård og Jørgen Christensens kyndige ledelse. Et stort tak for indsatsen. 
Ligeledes deltog Nibe Sejlklub i Sildemarkedet med en ølbar med Ole 
Asp som tovholder – det var faktisk meget hyggeligt men beklageligvis 
har vi intet hørt fra Sildemarkedet endsige set eller hørt om hvorvidt der 
var et overskud, således at indsatsen belønnes. Derfor agter vi ikke at del-
tage i det kommende arrangement. 

fortsættes 
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Ifølge gældende vedtægter skal både mand og kvinde betale fuldt kontin-
gent for at begge har stemmeret eller være valgbar på  
generalforsamlingen.”

Hvad angår det fælles udvalg er dette nedsat og fra NS side er vi positive. 
Vi skal blot være opmærksomme på, at dette vil udløse kontingentopkræv-
ning til DS for de medlemmer der ikke er medlemmer af NS – pt 65,-kr pr 
år. Der er stadig mange sten der skal vendes og der arbejdes stadig på sa-
gen. Men Bestyrelsen alene kan ikke løfte opgaven bl.a. det juridiske 
aspekt heri bør undersøges professionelt. 

Bestyrelsen har fremlagt et forslag til vedtægtsændringer, således at ønsket 
om et husstandsmedlemskab kan i mødekommes. At vi har valgt at be-
grænse det til ægtefælle/samboende skyldes at eks båd medlemskab kan 
give nogle ekstreme konstellationer/komplikationer, hvilket vi mener at 
have imødeset. 

Aktivitetsudvalget blev sidste år sat på stand by som sådan, idet Bestyrel-
sen 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 samar-
bejde med specielt Vennerne og nogle af NS medlemmer lykkedes det at 
afvikle de sædvanlige arrangementer. Derfor har Bestyrelsen taget konse-
kvensen heraf og lagt op til at valg til aktivitetsudvalg og Ungdomsudvalg 
for den sags skyld fjernes fra vedtægterne. Vi har dog alle har et ansvar 
for, at aktiviteterne afvikles. Så meld ud hvad I kan og vil bidrage med. 

Vi er i dag 126 medlemmer i voksenafdelingen - en nedgang på 8 medlem-
mer i forhold til sidste år - det er vanskeligt præcis at sætte tal på tilgang 
og afgang af medlemmer, idet en del blot er medlemmer for en enkelt sæ-
son for at følge Sejlerskolen. Og til de nye medlemmer vil jeg sige HJER-
TELIGT VELKOMMEN med håbet om, at I vil befinde jer godt i vort sel-
skab. Jeg skal også i år opfordre til, at man gør en aktiv indsats for at med-
inddrage de nye medlemmer i vores klub. Det er så op til os alle at få kree-
ret et interessant aktivitetsniveau, således at disse nye medlemmer ikke 
bliver skuffet samt at potentielle emner bliver interesseret. 

12 kursister bestod den praktiske del af duelighedsbeviset i september efter 
kyndig vejledning fra Peter Altenborg, Carsten Borup, Gert Pedersen og 
Erik Møller. Tak for jeres indsats. Og til sejlerskolens kursister skal lyde et 
STORT TILLYKKE. 

Jeg har kort beskrevet, hvad disse betyder og indebærer for os: 

”Overalt i Europa er naturen under pres, og dyr og planter går tilbage i 
antal og udbredelse. Derfor har EU indført følgende beskyttelsestyper: 

Habitatområder skal være med til at bevare og genoprette vores natur. 
I Danmark findes der 254 habitatområder med et samlet areal på ca. 
11.100 km², hvoraf hovedparten er hav. Hvert område er udpeget for at 
beskytte bestemte naturtyper af dyr og planter. 
De naturtyper, der skal beskyttes, er dem: 
• Der er i fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde og 
som er karakteristiske for forskellige områder af Europa
De dyre- og plantearter, der skal bevares, er dem: 
• Der er truede, sårbare eller sjældne og som kun findes på et mindre 
afgrænset område

Fuglebeskyttelsesområder: Fuglebeskyttelsesområder er med til at op-
retholde og sikre levestederne for mange fuglearter hvor deres levefor-
hold forringes eller er direkte truede. I Danmark er områderne især vigti-
ge for mange vandfugle. 
Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf mange findes 
på havet, ofte tæt på kysten, hvor de også medtager strandenge eller andre 
naturarealer. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter 

Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for 
fugle.
Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca. 
7.400 km². Det samlede areal er fordelt med ca. 6.000 km² som marine 
områder og ca. 1.400 km² på land, idet de danske Ramsarområder ofte 
omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne. 
Habitatområderne danner sammen med fuglebeskyttelsesområderne Na-
tura 2000, der er et økologisk netværk af beskyttede naturområder gen-
nem hele EU.” 

Nibe bredning og dermed sejlrenden er udpeget til alle 4 beskyttelsesom-
råder. Alt dette gør, at jeg intet kan foreslå som løsning – andet end at 
fortsætte oprensningen som vanligt!  

Nibe er en perle – en skattekiste – det har resten af Danmark og  
Europa også fundet ud af! 
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Det andet spørgsmål: 
Ad 2 - Hvordan skal kontrakten med entreprenøren skrues sammen, så 
vi får det hurtigste, bedste men også et økonomisk forsvarligt resultat? 

For at imødese nogle af de udfordringer, vi havde i 2007, lavede jeg en evalu-
ering og havde flere følgende samtaler med jer og andre, der arbejder med 
lignende sager. 
Det fik mig til at opstille følgende kriterier til entreprisen for 2008 for Nibe 
sejlrende:

Opstart skal være primo marts 
Skibet forlader kun entreprisen efter aftale med AK 
Al kommunikation med entreprenøren foregår med AK 

Tiltag, der gør, at vi får udført arbejdet hurtigt og godt, MEN uden at skræm-
me entreprenørerne bort. Jeg har indført et bod- og bonussystem, der betyder 
en økonomisk bod ved for sent aflevering og økonomisk gevinst ved afleve-
ring før tid. Der er tale om en væsentlig pengesum til dette formål! 

Kontakt med mulighed for samarbejde i 3 år 
I har haft mulighed for at kommentere udbudsvilkårene 

Resultatet er: 
• Pejling med ekkolod af Aalborg havn – nøjagtige data til brug for mig og 
entreprenøren
ο ca. 15.000 m3,
ο Kontrakt med Rederiet Peter Madsen 
De ligger i sejlrenden nu 

Jeg går ind for en åben og ærlig dialog mellem samarbejdsparter. Det har jeg 
forsøgt siden vores 1. møde d. 9. feb. 2007. 

Vi skal bare huske på, at der, i sager som vores, er enkelte ting, vi ikke er her-
re over, såsom uheld, vind og vejr! 

Herunder er beskrevet den dialog, der udspandt sig efter Mette 
Schmidts indlæg:  
Spørgsmål og svar: 

Kan vi flytte ramsarområdet til Halkjær? Nej! 

23. maj er for sent!  Det er det tænkte tilfælde ved 30.000 kubikmeter og 
standard vejrlig. 

Nibe Sejlklub 
Referat fra generalforsamling    torsdag d. 13 marts 2008. 

Formanden bad  forsamlingen om at mindes Villy Espensen 
med et minuts stilhed. 
1: Valg af dirigent: 
Erik Møller blev valgt og dirigenten kunne konstatere, at gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutnings 
dygtig.
2: Formandens beretning: 
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 6 møder, ligesom 
sejlklubben har været repræsenteret med to medlemmer i Hav-
neforeningens bestyrelse. Disse ”dobbeltmandater” er efter 
Bestyrelsens overbevisning meget værdifulde i og med det så-
ledes er muligt for begge foreninger at være orienteret om hvil-
ke tiltag og evt forhindringer/udfordringer der måtte være om-
kring havnen og dennes dagligdag og fremtid. 

Der ud over har der været en nogen mødeaktivitet omkring 
planerne med at flytte havnekontoret fra den eksisterende plads 
og etablere dette med servicefaciliteter ved siden af eller i til-
knytning til Sejlklubbens bygning. Grundet nogle misforståel-
ser omkring hvem, hvad og hvor gik der i efteråret ”tomgang” i 
processen. Dette er der siden rådet bod på og et selvbestaldiget 
udvalg forsøger at løfte opgaven. De foreløbige tanker vil blive 
præsenteret senere. 

Bestyrelsens blev på sidste Generalforsamling pålagt at 
”undersøge mulighederne for dels at der nedsættes et fælles 
udvalg bestående af x antal medlemmer fra Nibe Sejlklub og 
Nibe Lystbådehavn/Havneforeningen, med henblik på at slå 
de to foreninger sammen og dels at Bestyrelsen inden næste 
ordinære generalforsamling finde en løsning, så der kan tegnes 
et familiemedlemskab, bådmedlemskab eller en anden konstel-
lation, med det overordnede mål, at få flere kvinder gjort akti-
ve i udvalgs -og bestyrelsesarbejde, uden der skal laves en 
masse ændringer i forbindelse med valg. 

fortsættes
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Bliver der lige kanter. Ja! 

Kan der graves en rende, så opgravningsfartøjet kan komme i havn 
og Nibe-sejlere kan komme ud? Formentlig. 

Pga. klaptilladelse må der ikke begyndes får 1. marts. 

Er der en kontrakt mellem havnen og den gamle Nibe Kommune? 
Nej!
Tidligere var der en tilladelse fra Kystinspektoratet om opgravning 
og at den skulle være færdigopgravet 15. april. 

Mængden af opgravet materiale er forøget, men svinger meget. 

Kan klaptilladelsen genforhandles? Der må max klappes 20.000 ku-
bikmeter. Der er søgt om tilladelse til at klappe 30.000 kubikmeter. 
Klaptilladelsen er midlertidig. 

Andre havne har også problemer med tilsanding, men vi har ca. 1500 
meter!

Mette  Schmidt 
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Sejler-øl til det 

sejlende folk 

Nu frisk fra fad i Oles Bar 
Glæd jer til de spændende 

”nyheder” i 2008 

ANKER PORTER 
premiere ca. 15. februar.

Havgus (Hvedeøl) En gammel kending.
premiere ca. 1. april 

Bestyrelsen har konstitueret sig som anført på forrige side af dette nummer 
af Sejlrenden.
Vi ser alle frem til et godt samarbejde med brugerne af Nibe Havn. 

Med disse få men velvalgte ord er der kun at ønske 

God og sejlsikker sæson 2008 til jer alle.

Bestyrelsen 
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Bestyrelsen har ordet
Lyset er vendt tilbage, og vi kan atter dufte lidt forår. Efter en lang, grå og
blæsende vinter, der afløste en ditto sommer spirer håbet for den 
kommende sejlersæson, at denne således vil bekræfte os i glæden ved 
sejladsen. 

Optimismen kan i skrivende stund allerede mærkes i og med at 
udgravningen af sejlrenden i skrivende stund skrider hastigt fremad. 
Spændende bliver det om renden bliver passabel inden bådene kommer i 
vandet.......Sjov tanke. 

Hvad angår sejlrenden var der på Havneforeningens Generalforsamling et 
indlæg af Aalborg kommune ved Mette Schmidt, der meget grundigt 
gennemgik problemstillingerne herom. Indtil der politisk bliver ændret på 
de faktuelle kendsgerninger om Nibe Brednings miljøstatus, må vi affinde 
os i tingenes tilstand. Men vi kan dog glæde os over den positive dialog, 
der er etableret med Aalborg Kommune. 

Ligeledes var der på Nibe Sejlklubs Generalforsamling et indlæg fra Ole 
Asp der via sin nye position i FLID – tillykke Ole – en kraftig 
opfordring til at tage de miljømæssige krav om bundmaling alvorligt.
En tilsidesættelse af disse regler kan medføre alvorlige konsekvenser for 
os alle. Bestyrelsen håber og beder derfor til at alle vil tage Ole’s indlæg 
til efterretning.  

Der er i dette nummer af Sejlrenden en indkaldelse til ekstraordinær 
Generalforsamling i Nibe Sejlklub, hvor vi håber at så mange som muligt 
vil møde op. Der er ligeledes en opfordring til at støtte 
Ungdomsafdelingen. Som det står anført i referatet fra 
Generalforsamlingen citat:”men generalforsamlingen kunne konstatere at

ingen ønskede at træde ind i 
ungdomsarbejdet, KA’ det nu passe!!!!! ”

Det håber vi ikke, hvorfor en opfordring til at så mange som muligt, 
melder sig i og med, at jo flere om opgaven desto mindre er ”byrden”. 
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KALENDEREN

Obs!  Ny deadline for kommende
 ”SEJLRENDE”  år 2008

Nr. 3 - deadline 15. august 2008                                 udkommer ultimo august 2008 
Nr. 4 - deadline   5. november 2008                            udkommer ultimo november 2008 

26 / 4 Standerhejsning 

26 / 4 Tilriggerfest 

5 / 5 Introduktionsmøde duelighedsbevis 

15 / 5 Ekstraordinær generalforsamling 

5 / 6  Blå Flag - hejsning kl. 13.oo 

21-22 / 6 Familietur til Livø 

23 / 6 Skt. Hans aften kl. 20.00 

26-28 / 9 Herretur 
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Nibe Sejlklub

Formand:           Michael Steglich-Petersen        tlf. 98353371  
                          E-mail: michael.steglich@orionpharma.com 

Næstformand:   Lennart Olsson                          tlf. 20929112 
                          E-mail: lso@aalborg.dk 

Sekretær:           Michael Mogensen                  tlf.  20433043 
                          E-mail.:  michnibe@pc.dk 

Kasserer            Lars Rudkjøbing                       tlf. 98385513 
                          E-mail.:  rudkj@kabelmail.dk 

Best.medlem    Peter Altenborg                         tlf. 98339232 
                         E-mail.:  peter@altenborg.dk 

                         Ole Friederich                           tlf. 29860826 
                        E- mail.:  olefriederich@kabelmail.dk 

                         Lene Nørkjær                           tlf. 23268786  
                         E-mail.:  noerlene@yahoo.dk 

Suppleanter      1. Søren Justesen  
                             E-mail.: justesen@dlgtele.dk   
                         2. Kristian Pedersen 
                             E-mail.: kristian@vetallergy.dk 

Klubhus

Leje af klubhus (leje kun for medlemmer i Nibe Sejlklub)  
henvendelse til: Lars Rudkjøbing                       tlt. 98385513 

                        

Nibe Sejlklub Venner

Formand       Erik Møller                                   tlf. 98353730 

Sekretær       Ellen Nielsen                                tlf. 98352470 

Kasserer       Ole Asp                                         tlf. 98352546 

Sejlrenden udgives af N
ibe Sejlklub 

R
edaktion:                 M

ichael Steglich-Petersen 
                                   M

ichael M
ogensen 

A
nsvarlig redaktør:    N

iels Jakobsen 
E.m

ail: npj@
orbicon.dk 

Tlf.      24 26 53 54 

Næste blad  
udkommer 
ultimo 
august 2008 
Deadline:
15. august 2008 

K
lubhus

Tlf. 98353111 

H
jem

m
eside 

w
w

w
.nibe-sejlklub.dk
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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 

Email.: havnekontoret@nibe-havn.dk
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