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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: nibebrand@mail.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 
 

                        Kai Mogensen                          tlf.  98373988 
                        E- mail.:  kom@fritid.tele.dk 
 

                         Kristian Pedersen                    tlf.  70272535 
                         E-mail.:  kristian@vetallergi.dk 
 
Aktivitetsudvalg:  
                        Lennart Olsson                            tlf. 20929112 
                        E-mail: nibebrand@mail.dk 
 
Ungdomsudvalg 
                        Kai Mogensen                            tlf.  98373988 
                        E- mail.:  kom@fritid.tele.dk 
 

Klubhus 
 

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

Nibe Sejlklub Venner 
 

Formand       Erik Møller                                   tlf. 98353730 
 

Sekretær       Ellen Nielsen                                tlf. 98352470 
 

Kasserer       Ole Asp                                         tlf. 98352546 
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KALENDEREN    

 

Obs!  Ny deadline for kommende 
 ”SEJLRENDE”  år 2008 

   
  Nr. 2 - deadline  15. marts 2008          -    udkommer medio april  208 
  Nr. 3 - deadline  15. august 2008        -     udkommer ultimo august 2008 
  Nr. 4 - deadline   5. november 2008   -     udkommer ultimo november 2008 
 

  

 
År 

 
2008 

9/2 Regattaskydning 

6/3 Generalforsamling Havneforening 

13/3 Generalforsamling Sejlklubbens Venner 

13/3 Generalforsamling Nibe Sejlklub 

26/4 Standerhejsning 

26/4 Tilriggerfest 

5/5 Introduktionsmøde  til                        
Dueligshedsbevis 



 

 -  Din VVS mand  - 

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



Bestyrelsen har ordet 
 
 GODT NYTÅR 2008 
 
Endnu en gang kan vi byde et nyt og uspoleret år velkommen. Som 
Tom Hanks siger i filmen Forest Gump. ”Livet er som en æske fyldt 
chokolade, man ved aldrig hvad man får”. Og sådan er det også 
hver gang vi går ind i et nyt år. Vi ved ikke hvad det bringer. Vi  
håber selvfølgelig alle på glæde. 
 

Glædeligt er det, at ungdomsafdelingen i det forgangne år har fået et 
løft med de nye joller og vi kan alle kun ønske at fremgangen  
fortsætter med de initiativer der har været. 
 

Et stort ønske for Nibe Sejlklub i det nye år er, at planerne for 
ombygning af havnefaciliteterne bliver sat i værk – vi kan ikke være 
de nuværende bekendt over for primært gæstesejlerne men så 
sandelig også over for os selv. Glæden ved at færdes på havnen er 
også  
påvirket af omgivelserne. 
Og dersom sejlrenden derudover bliver passable i ordentlig tid ja så 
er sejlersæsonen godt begyndt. 
 

Med dette nummer af Sejlrenden følger også indkaldelse til ordinær 
generalforsamling. Bestyrelsen vil fremkomme med nogle  
ændringsforslag til vedtægterne således at disse vil være mere 
tidssvarende. Ligeledes er et forslag om ægtefælle/sambo 
kontingent.  
Disse forslag kan læses andet sted i dette nr. MØD OP til 
generalforsamlingen – gør din indflydelse gældende og kom med 
ideer der gør, at Nibe Sejlklub stadig kan være et interessant 
samlingspunkt af gavn og ikke kun et navn. 
 

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de  
frivillige, der har bidraget til at få klubben til at fungere, for 
indsatsen i 2007 – uden jer gik det ikke. 
 





 

REGATTASKYDNING 
 

Lørdag den 9. Februar. Kl. 09,30 
 

Arrangement: 
 

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

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

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

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

Fine skydepræmier 





 
 

NIBE  SEJLKLUBS  VENNER 
 

Der indkaldes til  
Ordinær generalforsamling 

 i klubhuset: 
 

Torsdag den 13. marts,  2008 – kl. 19,00 
 
Dagsorden: 
 

1. valg af dirigent 
2. formandens beretning 
3. regnskabsaflæggelse for året 2007 
4. fastsættelse af kontingent for året 2008 
5. behandling af indkomne forslag 
6. valg af bestyrelse 

a. på valg  Ole Asp 
      7.  eventuelt 

                   
på bestyrelsens vegne 
 
Erik Møller 
formand 
 

Fra fisketuren 
Den ene Rødspætte til den anden: 

Du har vel ikke en 50’er jeg kan låne til pletrensning ?? 
Den anden: - Nej,  desværre - jeg er helt flad. 





 

NIBE SEJLKLUB 
 

Ordinær generalforsamling 
 

I klubhuset, Bryggen 67 
 

Torsdag, den 13. marts, kl. 19.30 
 
Dagsorden iflg. vedtægter 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab år 2007 
4. Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse for år 2008 
5. Indkomne forslag (se næste side - vedtægtsændringer) 
6. Valg af formand. På valg er Michael Steglich-Petersen (modtager 

ikke genvalg)  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Michael Mogensen

(modtager genvalg) samt Kai Mogensen (modtager ikke 
        genvalg) 
8. Valg af 2 suppleanter. På valg er  Lene Nørkjær og  
        Klaus Søe Jensen. 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

a. Børge Nygaard   
b. Jens Anthon Røjen   
c. Suppleant   

10.  Valg til aktivitetsudvalg       
11.  Valg til ungdomsudvalg       
12.  Eventuelt. 

 

Vi ser frem til et stort fremmøde  –   Sejlklubben er vært ved 
en bid brød og en øl / vand efter generalforsamlingen. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Michael Steglich-Petersen 
      





Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ved Generalforsamlingen  
d 13. marts 2008. 

 
Ændringerne er skrevet med fed og i kursiv samt med understregning. 
Ligeledes er evt udeladelse af en paragraf anført under den pågældende 
paragraf. 
 

§ 4. Optagelse af medlemmer:  
Som aktivt eller passivt medlem af juniorafdelingen kan bestyrelsen optage 
enhver i alderen fra 8 år til det fyldte 17. år, som betaler juniorkontingent. 
Indmeldelse kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge. Som aktivt eller 
passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er 
fyldt 18 år, som betaler seniorkontingent. Som aktive medlemmer af 
seniorafdelingen kan bestyrelsen optage ægtefæller eller samboende som 
betaler husstandskontingent. Enhver indmeldelse skal ske skriftligt til 
bestyrelsen. Ethvert aktivt medlem kan benytte det af Nibe Sejlklub 
tilhørende materiel efter nærmere overenskomst med bestyrelsen 
 

§ 7. Ordinær generalforsamling:  
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter 
foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den 
ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til 
ordinær/ekstraordinær generalforsamling sker ved annoncering i 
medlemsbladet Sejlrenden og/eller på hjemmesiden til medlemmerne med 
mindst 3 ugers varsel. Dagsordenen bekendtgøres mindst 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes 
forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal optages i 
dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har 
været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, 
og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved 
personligt fremmøde.  
Skriftlig meddelelse er sløjfet 
 

§ 8. Dagsorden:  
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende 
punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. 
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget 
for det kommende år. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af 
eventuelt indkomne  

             (Fortsættes næste side) 



 

HUSK AT STØTTE VORE 
 ANNONCØRER 

 – DE STØTTER OS. 



(Vedtægtsændringer fortsat) 

forslag. 6. Valg af formand (lige år). 7. Valg af kasserer (ulige år). 8. Valg af 
den øvrige bestyrelse (5 medlemmer). 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 11. Eventuelt 
Valg af Ungdomsudvalg, Aktivitetsudvalg samt § 12 er sløjfet 
 
 
§ 15. Vedtægtsændringer: 
Forandringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 
1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en 
generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen inden 14 
dage med sædvanlig varsel, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 
2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er 
dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til 
stede. Den til enhver tid siddende bestyrelse har bemyndigelse til at foretage 
ændringer af foreningens vedtægter, som måtte blive krævet af lovgivning i 
de tilfælde, hvor det er entydigt, hvad ændringen består 
 
§ 16. Foreningens opløsning:  
Bestemmelse om foreningens opløsning skal ske i samarbejde med Aalborg 
Kommune, og kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at 
mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til 
forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for 
forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er 
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan 
træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal 
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal 
der træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens 
formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog således at simpelt 
stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal 
den formue, der er i behold anbringes så fordelagtigt som muligt i et 
pengeinstitut, til der på ny er stiftet en sejlklub med hjemsted i Nibe, som 
derefter kan få beløbet frigjort til aktiviteter i den nystiftede sejlklub. Såfremt 
en sejlklub ikke er stiftet inden 5 år, tilfalder formuen Dansk Sejlunion.  
Vedtægtsændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 
torsdag den 15. april 2004 i anledning af fusion med Foreningen Nibe 
Sejlklub Ungdomsafdeling.  
 
Nibe er erstattet med Aalborg 





Læserbrev  
 
Der må da være en pris - om ikke Nobelprisen - så dog en 
hædersbevisning af en eller anden art, som kan prise og 
takke storleverandøren af stof til "Sejlrenden". 
  
Jeg tænker selvfølgelig på Anni Wieben, der nu på femte 
år har beriget læserne med informative beretninger om 
Tango-sejlads. I 2003 på Götakanalen, 2004 Norge, 2005 
Kielerkanalen m.v., 2006 Sjælland, Bornholm og nu sidst i 
2007 rundt om og i Sverige. 
  
Altid er turene beskrevet med lune og humør. Dage i 
solskin, i magsvejr, i regnvejr og med tåge og blæst. Sidste 
tur med svære motorproblemer og en skruetur for Henning 
(begge dele lige lærerigt for andre). Med klippekollisioner 
og "nedbrud" for Skipperen, og ditto for skipperens 
bænkebidende  kone.  Med beskrivelser af udsøgte 
måltider med såvel gamle som nye venner. Jo, alt i alt: 
Herlige og lystige fortællinger for nogle som af forskellige 
årsager ikke kommer så langt omkring. 
  
Jeg vil tro, at A.W - som fortjent - har fået mangen en tak 
fra venne- og bekendtskabskredsen i Nibe. Men vi er flere, 
som ikke dagligt færdes i og omkring lystbådehavnen og 
dermed ikke får takket verbalt face to face - i hvert fald ikke 
i tide.  
Derfor denne STORE TAK til Anni. Gid du vil følge denne 
skik - og succes - op i mange år fremover.  
  
Med de venligste hilsener. 
  
Jørgen med "Pluto". 



NIBE LYST  ————  BÅDEHAVN
Havne  ——  forening

AFHOLDER ORDINÆR        GENERALFORSAMLING
 

Under henvisning til §. 13 indkaldes til ordinærgeneralforsamling. 
 
Torsdag den 6. Marts  2008  kl. 19.30 
 
Nibe Sejlklubs klubhus – Bryggen 67 
 

Dagsorden 
 

1.Valg af dirigent 
2.Bestyrelsen aflægger beretning 
3.Regnskab 2007 til godkendelse 
4.Budget 2008 til godkendelse , herunder fastsættelse af kontingent 
5.Behandling af indkomne forslag 
6.På valg til bestyrelsesmedlemmer: 

Erik Møller (ønsker ikke genvalg) 
Peter Altenborg 

7.    På valg til revisor er: 
   Lennart Olsson 
   Børge Nygaard 
8.På valg til suppleanter er: 

             Michael Steglich-Petersen 
             Finn N. Jensen 
9.Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe Lystbådehavn S/I 
10.Orientering fra og evt. forslag til Nibe Lystbådehavn S/I 
11.  Eventuelt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Også i år bydes der på en enkelt øl og et stykke brød – 
                                                                så bestyrelsen siger VEL MØDT  
Nibe, den 10.  januar 20078 
              P.b.v. 
           Morten Egekvist 
                Formand 
 



 
Efter generalforsamling  vil  
 

civilingeniør Mette Schmidt fra  
Park og Natur  - Aalborg Kommune  
orientere om Kommunens øjeblikkelige 
og fremtidige tiltag i forbindelse med 
vort årlige  alvorlige diskussionsemne, 
nemlig uddybning af den  
forkætrede sejlrende. 
 

Mette Schmidt er Havnens daglige 
kontakt til Aalborg Kommune. 
 

Der vil i forbindelse med orienteringen 
blive lejlighed til at stille spørgsmål 
herom til både bestyrelsen og 
Mette Schmidt. 





         
 

NIBE LYSTBÅDEHAVN 
 tlf.: 98 35 30 25    

Email.:  havnekontoret@nibe-havn.dk 
 

WWW.nibe.havn.dk 
 

 

SejlerSejlerSejlerSejler----øl til detøl til detøl til detøl til det    
    

    sejlende folksejlende folksejlende folksejlende folk    
 

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

i 2008 
 

Tremaster (Påskebryg) som en Belgisk Triple Tremaster (Påskebryg) som en Belgisk Triple Tremaster (Påskebryg) som en Belgisk Triple Tremaster (Påskebryg) som en Belgisk Triple 
premiere ca. 15. februar.premiere ca. 15. februar.premiere ca. 15. februar.premiere ca. 15. februar.    

    

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

 

 







 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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