
BÅDPLADSER
NIBE LYSTBÅDEHAVN

Brugsret til pladser:
3,0 X 12,5 M     kr.   8.000,-
3,5 X 12,5 M     kr. 10.000,-
4,0 X 15,0 M     kr. 12.000,-

Evt.  leje (årlig)
3,0 X 12,5 M     kr.   3.550,-
3,5 X 12,5 M     kr.   4.050,-
4,0 X 15,0 M     kr.   4.550,-

Medlemskab af havneforeningen er obligatorisk (inkl. i lejepris)

Henvendelse til havnekontoret - tlf. 98 35 30 25

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

Formand
Michael Steglich-Petersen 9835 3371
michael.steglich@orionpharma.com

Næstformand
Lene Åbom  2326 8786
leneaabom@yahoo.dk

Sekretær
Michael Mogensen 2043 3043
michnibe@pc.dk

Kasserer
Lars Rudkjøbing  9838 5513
rudkj@kabelmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Peter Altenborg  9833 9232
peter@altenborg.dk

Ole Friederich  2986 0826
olefriederich@kabelmail.dk

Lennart Olsson  2092 9112
lso@aalborg.dk

Suppleanter
1. Søren Justesen

justesen@dlgtele.dk

2. Kristian Pedersen
kristian@vetallegry.dk

Nibe Sejlklub Venner

Formand
Erik Møller 9835 3730

Sekretær
Ellen Nielsen 9835 2470

Kasserer
Ole Asp 2635 2546

Klubhus

Tlf. 9835 3111

Leje af klubhus (leje kun for medlemmer 
i Nibe Sejlklub) ved henvendelse til Lars 
Rudkjøbing, tlf. 9838 5513

Hjemmeside
www.nibe-sejlklub.dk

Sejlrenden udgives af 
Nibe Sejlklub

Redaktion
Michael Steglich-Petersen
Michael Mogensen

Ansvarlig redaktør
Niels Jakobsen 5357 2426
niels@nj-multimedie.dk

Deadline for kommende  
Sejlrenden år 2009

Nr. 2 - deadline 15. marts 2009
udkommer medio april 2009

Nr. 3 - deadline 15. august 2009
udkommer ultimo august 2009

Nr. 4 - deadline 5. november 2009
udkommer ultimo november 2009

Næste blad 
udkommer medio april 2009. 
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K A L E N D E R E N

Husk at give kassereren  
meddelelse ved adresseændring
rudkj@kabelmail.dk
eller tlf. 9838 5513 Lars Rudkjøbing

År 2009

7/2   Regattaskydning

5/3   Generalforsamling Havneforeningen

7/3   Boat Show i Fredericia

12/3  Generalforsamling Sejlklubbens Venner

12/3  Generalforsamling Nibe Sejlklub

25/4  Standerhejsning

25/4  Tilriggerfest
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sinet?? ”Imponerende” ligegyldighed overfor 
sit grej – mon det en sådan ligegyldighed 
forsikringsselskaberne hentyder til? 

Med dette nummer af Sejlrenden følger 
også indkaldelse til ordinær generalforsam-
ling. Bestyrelserne i såvel Havneforeningen 
som Sejlklubben vil på de respektive general-
forsamlinger gøre status for arbejdet om en 
sammenlægning af de to foreninger. Dette 
er samtidig oplæg til debat så arbejdet enten 
kan videreføres eller stoppes. MØD OP på 
generalforsamlingen – gør din indflydelse 
gældende og kom med ideer der gør, at Nibe 
Sejlklub stadig kan være et interessant sam-
lingspunkt af gavn og ikke kun af 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 
2008 – uden jer gik det ikke.

Forsikring af mast hos 
Codan – ”En by i Rusland”

Så blev det endelig dagen hvor vi skal til 
Thisted for at deltage i ”Mors Rundt”. 

Dagen før var det gode skib ”Azela” – en 
Bianca 107 – sejlet til Løgstør. Vi afgik Løgstør 
godt middag, og selvfølgelig var der kuling fra 
vest.

 

Nå, 2 reb i storen, og den nye Genesis genua 
rullet nogle omgange ind, klarer det problem. 
Det var den sædvanlige våde tur over Løgstør 

bredning, først et hug over under Livø, så på 
bagbord op mod Feggesund. Under vejs, efter 
vi havde taget en af de helt store ”banke” 
ture, spurgte en af gasterne, om jeg havde 
husket boltsaksen. Jeg sagde, at jeg da ikke 
havde tænkt mig at sejle riggen af, og for øv-
rigt lå den hjemme. Dumt Møller skulle det 
senere vise sig. Nå, vi nåede Feggesund og 
da vi er på forlægning – rigtig god undskyld-
ning, ”ild” i motoren gennem Feggesund. 
Ankomst Thisted sidst på eftermiddagen.

Om lørdagen, blæste det stadig godt, en 
8 – 10 m/s, med særdeles kraftige pust. Vi 
startede kl. 10.00  med frisk kryds op mod 
Visby bredning, og efter ca. en time havde 
vi slået et par gange, og var lige vendt på 
bagbord halse, og var færdige med at sætte 
bagstag og få genuaen halet hjem, da der lød 
et kæmpe brag, hvorefter rig og sejl for-
svandt ud over styrbord side. 

Der var heldigvis ikke sket væsentlig 

Bestyrelsen har ordet

Endnu engang kan vi byde et nyt og uspo-
leret år velkommen. Og dette forhåbentlig 
med spænding og forventninger helt i top - 
vi skal jo videre.

I skrivende stund her i årets spæde begyn-
delse og med godt 5 gr. varme/kulde samt 
regn og blæst, kan det være lidt svært at 
forestille sig en hård vinter muligvis venter 
forude - vi er jo trods alt kun i den anden 
vintermåned iflg. almanakken. De første 
forårsblomster har dog stukket hovedet 
frem, fugle kvidrer osv. Ja selv et par sejlere 
har masterne klar på pladsen ved Klubhuset, 
så mon snart vi ser deres både i havnebas-

Masten var knækket lige over dækket (se også forsiden)  –  masten er gennemgående.

Støt vore annoncører
de støtter os!

GODT NYTÅR 
2009
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afmonteret. Nu ville det jo være dejligt at 
have haft boltsaksen, men der var god tid, 
så vi kunne løsne alle vantskruer, og kappet 
den løbende rig. 

Lige en lille advarsel. Man bør altid have 
en boltsaks ombord – husk det Møller, men 
man skal også huske at have en god nedstry-
ger. Man kan ikke klippe et rulleforstag over 
med en boltsaks, og kan man ikke løsne den 
ved bolten, det kunne vi ikke, er man nødt 
til at save profilen over.

Da vi, i følge forsikringsbetingelserne, er 
forpligtet til at begrænse skaden så meget 
som muligt, bandt vi en fender, med en langt 
tov, til masten inden vi lod den gå overbord. 
Det sikrede at mast og sejl kunne bjærges op 
fra bunden, ved hjælp af tovet. 

Der følger altid en Hjemmeværnskut-
ter med feltet rundt, deres gummibåd kom 
hurtigt til stedet. Vi aftalte med dem at kut-
teren tog mast og sejl med ind, mod at vi tog 
en anden båd uden motor, - der også havde 
mistet masten, - på slæb tilbage til Thisted.

Hjemmeværnskutteren kom, sammen 
med de sidste i feltet, til Thisted om aftenen. 
Masten var nu i to dele, da de havde haft 
meget svært ved at bjærge den, og havde 
brækket den igen under bjærgningen. De 
undskyldte meget, men det var jo ligegyldigt, 
den kunne jo ikke bruges alligevel. 

En stor tak til Hjemmeværnskutteren. Det 
var dejligt at få mast og sejl bjærget, både 
fordi vi ikke kan have en mast med 70m2 
sejl liggende på bunden, men også fordi 
vi forhåbentlig kunne opklare årsagen til 
havariet.  

Det skulle senere vise sig, at den opklaring 
blev meget dyrt for skipper. 

Codan, som altid har været mit forsik-
ringsselskab, sendte deres ”havariekspert” 
Anders Balle for at besigtige skaderne og 
finde en havariårsag. 

På uforklarlig vis var bagbord undervant, 
kommet med op fra ”dybet”, og det var 
sprunget ved øverste terminal. Så opklarin-
gen var nem: Et sprængt bagbord undervant 

personskade. En af gasterne stod oppe ved 
masten, men blev heldigvis kastet frem på 
fordækket, så han bøjede ”kun” et par rib-
ben, og var lidt gul og blå nogle uger efter. 

Da masten knækkede, havde han lige hjul-
pet genuaen ind over sø-gelænderet, og var 
sekunder fra at være mellem masten og det 
septer, der næsten gik gennem masteprofi-
len, da masten røg ud over siden, - det havde 
virkelig været en katastrofe.

Som skipper er det dejligt at have nogle 
garvede sejlere med, så alle vidste hvad der 
skulle gøres. Mastetoppen sank hurtigt ned 
på bunden, - der var 10 - 11 meter vand, og 
masten, der på dette tidspunkt er ca. 15 m 
lang, stod nu og skrabede op ad lønningsli-
sten. 

Selv om vi straks havde kastet anker, holdt 
masten båden, da toppen var godt nede i 
mudderbunden, så der var ingen fare for 
skroget. Det gav os tid til at få bom og kick 
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melen og pludselig ramte båden…. nemt er 
det ikke at forstå Codans ”forsikringslogik”.

Jeg har senere spurgt forsikringsselskabet 
Pantaenius om hvordan de vil dække et 
havari, der sandsynligvis skyldes en skjult 
defekt i et vant. 

De skriver: ”Vi kan iflg. vore betingelser 
ikke dække den del, der er årsag til havariet, 
f.eks en vantskrue. Hvis vi skal afslå dæk-
ning, er det på en grov uagtsomhed. Hvis du 
ikke har haft mulighed for at se det, er det 
ingen grov uagtsomhed, og dermed vil der 
være dækning hos os”.

Det er klar tale, og jeg kan kun opfordre 
Codan kunder til straks at flytte forsikrings-
selskab.

   Erik Møller
   Fattig skipper

er årsagen – ”elementært docktor Watson”. 
Så jeg var ikke på noget tidspunkt i tvivl 

om at Codan ville dække havariet, som blev 
opgjort til ca. 175.000 kr.

Jeg troede det var løgn, da en venlig 
stemme i telefonen fortalte at Codan ikke 
ville dække mast og sejl.

Grunden var, at Anders Balle mente, 
at wiren var defekt inde i terminalen, og 
masten derfor ikke var brækket på grund af 
en pludselig, udefrakommende begivenhed, 
men at havariet skyldes ”en skade opstået 
over tid”???? – Jeg må sige, at alle ombord 
følte det skete pludseligt!! 

Codan ville til gengæld godt dække ska-
derne på båden, da disse skader var opstået 
pludselig - - - tjaaa, man kan selvfølgelig godt 
sige, at der kom en mast flyvende fra him-
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Sammenlægning  
af Havneforeningen og 
Nibe Sejlklub

Af Ole Friederich BST.medlem NS.

Et fast punkt på dagsordenen ved BST mø-
derne i såvel Havneforeningen (HF) og Nibe 
Sejlklub (NS) har et stykke tid været status 
på ”Projekt sammenlægning af HF og NS” for 
at sikre bedre arbejdsbetingelser og lettere 
beslutningsprocesser.

Begge foreninger har hidtil fungeret 
tilfredsstillende på langt de fleste områder, 
men beslutningsprocesserne har ikke været 
optimale og rekruttering af frivillig beman-
ding til 2 bestyrelser bliver stadig vanskeli-
gere.

Som følge heraf er det besluttet at ned-
sætte en mindre arbejdsgruppe med repræ-
sentanter fra begge foreninger til at undersø-
ge mulighederne for en sammenlægning, og 
herunder klarlægge fordele og ulemper ved 
en tilrettet organisation, som kan varetage 
interesser i begge foreninger.

Målet er, at få en mere regelret organisa-
tion med en mere smidig beslutningsproces, 

der alt andet lige også kan står stærkere 
overfor tredje part.

Arbejdsgruppen er sammensat af følgende:
Ole Asp
Carsten Borup
Bjarne Dam Johansen
Ole Friederich

Gruppen vil på førstkommende generalfor-
samlinger i h.h.v. NS og NH fremlægge et 
forslag til ny organisation - herunder rede-
gøre for de fordele og evt. ulemper, der er 
forbundet hermed. Der vil således blive lagt 
op til generalforsamlingen at give yderligere 
input - samt give mulighed for uddybende 
spørgsmål.  

Arbejdsgruppen vil, såfremt der opnås 
enighed om principperne i sammenlægnin-
gen, efterfølgende udarbejde en detaljeret 
organisationsbeskrivelse til behandling på en 
ekstraordinær generalforsamling. 
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Generalforsamling i  
Nibe Sejlklub

Nibe Sejlklub afholder ordinær generalfor-
samling i klubhuset, Bryggen 67

Torsdag, den 12. marts 2009, 
kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab år 2008
4. Forelæggelse af budget samt kontingent-

fastsættelse for år 2009
5. Indkomne forslag 
6. Valg af kasserer. På valg er Lars Rudkjø-

bing (modtager genvalg)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er 
Lene Åbom (modtager genvalg), Peter Al-
tenborg (modtager genvalg) samt Lennart 
Olsson (modtager ikke genvalg)

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

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 a. Børge Nygaard
 b. Jens Anthon Røjen
 c. Suppleant Ole Asp
10. Eventuelt.

Vi ser frem til et stort fremmøde – Sejlklub-
ben er vært ved en bid brød og en øl / vand 
efter generalforsamlingen.

  På bestyrelsens vegne
  Michael Steglich-Petersen

Husk
Arbejdslørdag den 18. april

Grilløer og affendring  
færdiggøres.

Se billeder  
fra sidste arbejdslørdag  
på www.nibe-havn.dk
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Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
i klubhuset:

Torsdag den 12. marts, 2009, 
kl. 19,00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse for året 2008

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklubs Venner

4. Fastsættelse af kontingent for året 2009
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
 a. på valg Ole Asp
7. Eventuelt

  På bestyrelsens vegne
  Erik Møller
  formand
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Støt vore annoncører
de støtter os!

Generalforsamling i  
Havneforeningen

Havneforeningen under Nibe Lystbådehavn 
S/I afholder ordinær generalforsamling.

Under henvisning til § 13 indkaldes til ordi-
nær generalforsamling

Torsdag den 5. marts 2009  
kl. 19.30
Nibe Sejlklubs klubhus – Bryggen 67

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Regnskab 2008 til godkendelse
4. Budget 2009 til godkendelse, herunder 

fastsættelse af kontingent
5. På valg til bestyrelsesmedlemmer:
 Morten Egekvist (modtager ikke genvalg)
 Stig Indius Knudsen
 Sven Åbom
6. Behandling af indkomne forslag.
 Til vedtægternes § 5 foreslås følgende 

ændring : Bestyrelsen består af 5 til 7 
medlemmer . . . 

7. På valg til revisor er:
 Lennart Olsson
 Børge Nygaard
8. På valg til suppleanter er:
 Michael Steglich-Petersen
 Ole Friederich
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 generalfor-
samlingen, 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 13. januar 2009
   P.b.v.
   Morten Egekvist
   Formand
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Støt vore annoncører
de støtter os!

Standerhejsning
Lørdag den 25. april  
kl. 13.00

Der serveres pølser

Drikkevarer til klubpriser

TILRIGGERFEST
Lørdag d. 25. 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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Arrangement:
9,30  Morgenkaffe m/bitter og notering
10,00  Skydning starter
12,30  Frokost inkl. 1 øl og 1 snaps
13,00  Skydning fortsætter indtil årets Regattakaptajn 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 !

Fine skydepræmier

REGATTASKYDNING
Lørdag den 7. februar. Kl. 09,30

Jørgen Christensen
98 34 11 91

Børge Nygaard
98 38 16 19
b.nygaard@fritid.tele.dk

Tilmelding senest 26. januar til:

BOAT Show 09

Busafgang: kl. 7.30 fra klubhuset
OBS. Begrænset deltagerantal

Pris: ca. kr. 100,- inkl. bus og morgenbrød, 
- medbring selv kaffe / the

Tilmelding senest den 26. februar til:
Michael Steglich-Petersen
40 70 69 46 eller
michael.steglich@orionpharma.com

Velkommen ombord
Hjemkomst ca. kl. 18,00

i Fredericia Messecenter
Lørdag den 7. marts

Sejlklubben 

arrangerer bustur til

årets store internationale
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Dit lokale valg

Restaurant Bryggen
Bryggen 52
9240 Nibe
tlf. 98351001

Med venlig hilsen

Besætningen på Bryggen
Peter Bertelsen

Tilmeld jer vores nyhedsbrev på  
www.restaurantbryggennibe.dk  
og modtag nyhederne om de 

sidste nye og spændende  
tilbud og tiltag på  

restaurant Bryggen.

Vi ser frem til at byde 
jer velkommen i vores  
lokaler eller levere 
spændende og vetillavet 
mad til jer under private 
rammer.

Nytårssoiré 2008
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VHF / SRC KURSUS
Undervisning:

Lørdag 25. april 2009 kl: 08:00 – 12:00 og 13:00 – 17:00
Søndag 26. april 2009 kl: 08:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00

Sted:
Thrane & Thrane, Porsvej 2, 9200 Aalborg SV.

 
Søfartsstyrelsen afholder prøve i Aalborg torsdag 07. maj 2009
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 16. april 2009.

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

Til: Knud Dantoft, Birke Alle 23, 9200 Aalborg SV
Tlf 98 79 10 88, Email: k.dantoft@home4.gvdnet.dk

Åbningstider:   Onsdag til fredag: 14.00 - 17.00   Lørdag: 10.00 - 14.00

Sejler-øl til det sejlende folk
www.nibebryghus.dk

Altid frisk på fad  
i Oles Bar og på Restaurant Bryggen
Glæd dig til nyhederne i 2009, bl.a. Kompas 
Barley Wine, Mercator (tidl. Påsketrippel), 
Dark Lager, Classic Lager og meget mere.

•  Alt i Bådkalecher/sprayhoods
• Markiser læ & solsejl

•  Presenninger
•  Hynder (nye & ombetrækning)

•  Fortelte
•  Diverse reparationer

Alt udføres i bedste kvalitet 
– uforbindende tilbud gives!
Lærkevej  16  Dronninglund
Tlf. 2240 1676 - 9824 0676

Støt vore
annoncører

de støtter
os!
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Havneforeningen  
informerer

El-tilslutning
Da elforbruget på havnen fra 2007 til 2008 
steg med hele 20.000 kWh – svarende til 
en årlig merudgift på ca. Kr. 40.000 -, er 
vi hermed nødsaget til at indskærpe, at 
el-opvarmning af bådene ikke er tilladt. 
Havneforeningen forbeholder sig ret til at af-
bryde forsyningen, samt fakturere et skønnet 
forbrug til evt. brugere der ikke respekterer 
ovenstående. Der har været og vil fortsat 
blive foretaget stikprøve kontrol.

Har du behov for at opvarme, eller bruge 
andet udstyr der medfører et stort elforbrug, 
kontakt da Havnefogeden for en ordning 
(evt. måler). El-opvarmning tillades dog i 
kortere perioder (timer), hvis man er til stede 
ved båden. 

Se i øvrigt yderligere info om el og anden 
sikkerhed på havnens hjemmeside.

Arbejdslørdag
Forårets arbejdslørdag er fastlagt til d. 18. 
april, hvor vi bl.a. vil færdiggøre grilløer 
samt affendring på gæstebroen. Reserver al-
lerede dagen nu. Yderligere info vil følge på 
Havnens hjemmeside samt ved opslag ved 
havnekontoret.

Rød/Grønne skilte
Måske lidt tidligt på sæsonen, men hermed 
en lille påmindelse. Som en god service til 
vores gæster, skal vi anvende rødt/grønt skilt 
som følger: 

- Pladshaver er pligtig til at bruge rødt/
grønt skilt. Ved fravær over et døgns 
varighed vendes til grøn.

- Pladser uden rød/grøn skilt, er at betragte 
som frie pladser. Brug tiden frem til sø-
sætning til at anskaffe dig et skilt hvis du 
ikke har et. Det kan evt. købes hos Havne-
fogeden.
   Mvh.
   Bestyrelsen 

Søsætning 2009
Der er planlagt søsætning følgende dage:

Fredag den 17. april
Fredag den 24. april
Lørdag den 25. april
Fredag den 1. maj.
   Mvh.
   Torkild

Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

havnekontoret@nibe-havn.dk
www.nibe-havn.dk


