
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

Peer Herbsleb  9686 2100
peer.herbsleb@hnh-consult.dk

Suppleanter
1. Søren Justesen

justesen@dlgtele.dk

2. Ole Christensen
oledonau@mail.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. 3 - deadline 15. august 2009
udkommer ultimo august 2009

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

Næste blad 
udkommer ultimo august 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

18/4 Fælles arbejdslørdag på havnen

25/4  Standerhejsning

25/4  Tilriggerfest

4/5 Introduktionsmøde duelighedsbevis

12/5 Trim din båd

30./5 Havnens dag

5/6  Blå Flag - hejsning kl. 13.oo

13-14/6 Familietur til Livø

23/6 Skt. Hans aften kl. 20.00

25-27/9 Herretur



4 5

Generalforsamling  
i Nibe Sejlklub

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kristian Pedersen der 
blev valgt. Dirigenten konstaterede at gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt og gik 
over til næste punkt

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 7 
møder, ligesom sejlklubben har været repræ-
senteret med to medlemmer i Havneforenin-
gens bestyrelse. Disse ”dobbeltmandater” 
er efter Bestyrelsens overbevisning meget 
værdifulde i og med det således er muligt 
for begge foreninger at være orienteret om 
hvilke tiltag og evt forhindringer/udfor-
dringer der måtte være omkring havnen og 
dennes dagligdag samt fremtid. 

Bestyrelsens blev på forrige Generalfor-
samling dvs i 2007 pålagt at ”undersøge mu-
lighederne 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 fami-
liemedlemskab, bådmedlemskab eller en 
anden konstellation, med det overordnede 
mål, at få flere kvinder gjort aktive i udvalgs 
-og bestyrelsesarbejde, uden der skal laves en 
masse ændringer i forbindelse med valg.

Hvad angår det fælles udvalg er dette 
nedsat og fra Bestyrelsens side er vi posi-
tive. Udvalget vil senere i aften orientere 
GF om de foreløbige resultater og tanker 
og med en forhåbentlig værdifuld debat til 
følge således at vi kan få en fornemmelse af 

om hvorvidt arbejdet skal fortsætte eller ej. 
Bestyrelsen fremlage på sidste GF et for-

slag til vedtægtsændringer, således at ønsket 
om et husstandsmedlemskab imødekommes. 
Disse vedtægtsændringer blev vedtaget på 
en ekstraordinær GF i maj.   

Planerne med at flytte havnekontoret fra 
den eksisterende plads og etablere dette med 
servicefaciliteter ved siden af eller i tilknyt-
ning til Sejlklubbens bygning blev endelig 
skrinlagt i oktober som meddelt i Sejlrenden. 

Bestyrelsens fokus for den næste sæson 
bliver derfor en renovering af klubfacilite-
terne. Vi er i øjeblikket ved at få sat nogle tal 
på projektet, så vi har noget at forholde os 
til. Idet der må påregnes en stor del frivil-
ligt arbejde, er det glædeligt at se den store 
tilslutning der har været ved Havneforenin-
gens arbejdsdage. Der skal bruges ekspertise 
indenfor vvs, el, tømrer, murer osv samt sup-
porterer – det er os andre. Så meld jer under 
fanerne. Et forslag samt en plan vil på et 
tidspunkt blive fremlagt.  Er der nogen med 
erfaring i byggestyring vil en sådan erfaring 
være kærkommen.

De sædvanlige aktiviteter blev i det 
forgangne år afviklet med vanlig succes i tæt 
samarbejde med specielt Vennerne og nogle 
af NS medlemmer. Vi har jo alle et ansvar 
for, at aktiviteterne afvikles. Så også her 
meld ud hvad I kan og vil bidrage med. Vi 
kan jo alle glæde os over Knud Erik Tomra 
godt hjulpet af Knud og Ivan indsats med en 
renovering af vores klubstander – det var en 
fornøjelse at se resultatet ved standerhejs-
ningen. Tak for indsatsen d’herrer. 

Vi er i dag 136 medlemmer i voksenafde-

faktuelle kendsgerninger om Nibe Brednings 
miljøstatus må vi affinde os i tingenes til-
stand” blev det sagt sidste år. Men har politik 
mon ikke også noget med realøkonomi at 
gøre? 

Vi har afholdt vores generalforsamling 
og der blev det besluttet at den nedsatte 
arbejdsgruppe fortsætter med at undersøge 
mulighederne for en fælles bestyrelse med 
Havneforeningen. Ligeledes vil Bestyrelsen 
i det kommende år forsøge at udarbejde en 
renoveringsplan for klubhuset.

Bestyrelsen har konstitueret sig som 
anført på forrige side af dette nummer af 
Sejlrenden. Vi ser alle frem til et godt samar-
bejde med brugerne af Nibe Havn. Og ikke 
mindst husk der er fælles ARBEJDSLØRDAG 
på såvel havn som klubhus lørdag d 18. april 
– se mere herom andet sted i dette nummer 
af Sejlrenden.

Med disse få og velvalgte ord er der kun 
at ønske

God og sejlsikker sæson 2009 til jer alle. 

Bestyrelsen

    

Bestyrelsen har ordet

Lyset er vendt tilbage og vi kan atter dufte 
lidt forår. Efter en lang og grå vinter spirer 
håbet for den kommende sejlersæson at 
denne således vil bekræfte os i glæden ved 
sejladsen.

Optimismen kan i skrivende stund alle-
rede mærkes i og med at udgravningsfartøjet 
er ankommet og ligger nu i sejlrenden. Der 
påregnes en tidshorisont på 40 arbejdsdage. 
Mon så ikke vi alle er klar til at sejle ud til 
den tid. 

Hvad angår sejlrenden ligger der p.t. nogle 
uklarheder i udmeldingerne fra Aalborg 
Kommune – skal vi være medfinansie-
rende for udgravningen sejlrenden nu og 
fremover? Temmelig utænkeligt og ligeså 
utænkeligt er tanken om at nedlægge Nibe 
Lystbådehavn hvorefter Aalborg Kommune 
skal reetablere arealet som det var før………..
en nedlagt losseplads?? En reevaluering af 
Natura 2000 med konsekvenserne heraf er 
nok mere på sin plads. Men tør man slippe 
sin berøringsangst og sætte spørgsmålstegn 
ved miljøtiltag og dermed sige Roma imod?  

”Indtil der politisk bliver ændret på de 

Torsdag, den 12. marts 2009. Dagsorden iflg. Vedtægter:
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vil finde sejlerlivet interessant. Ved sidste års 
arrangement var der stor interesse for vor 
ungdomsafdeling og en del børn var en tur 
rundt i havnen i en af vore optimistjoller. 

2 medlemmer fra bestyrelsen deltager 
igen i år planlægningsgruppen, der består 
af alle foreninger på havnen for at få dette 
store arrangement planlagt og afviklet.  

Atter i år var Herreturen en forrygende 
succes med mange deltagende både med 
godt og friskt sejlervejr. Mon ikke historier 
fra tidligere ture og Carsten Borups promo-
vering af turen fik et rekord stort antal både 
med. Men som i 2006 og 2007 måtte den 
ultimative kapsejlads til Nibe også i 2008 
aflyses og også denne gang grundet mang-
lende fodslaw. Så Bestyrelsen har vurderet at 
alt andet lige må resultatet fra 2005 stadig 
være gældende.......... Tak til Carsten for ar-
rangementet. ”same procedure as last year.”  

Udover de traditionelle Standerhejsning 
med efterfølgende festligheder, Skt. Hans 
aften, Standerstrygning med ditto festlighed 
samt Nytårssoire’ blev Regattaskydningen af-
viklet d 7. februar med en forrygende succes 
under Børge Nygård og Jørgen Christensens 
kyndige ledelse. En stor tak for indsatsen. 

Sejlklubbens hjemmeside www.nibe-
sejlklub.dk blev løbende opdateret af Peter 
Altenborg. Tak for indsatsen. Jeg skal minde 
medlemmerne at benytte dette forum.

Sejlrenden har Niels Jakobsen som redak-
tør – man kan sige at der er kommet kulør 
på tilværelsen. Tak for indsatsen. 

Der er valg til Kassererposten hvor Lars 
Rudkjøbing modtager genvalg samt tre be-
styrelsesposter. Beklageligvis ønsker Lennart 
Olsson ikke genvalg, men Lennart der er 
fuld forståelse for din beslutning. På klub-
bens vegne vil jeg takker dig for din indsats 
igennem årerne. Lene Åbom og Peter Alten-
borg er ligeledes på valg og begge modtager 
genvalg. 

Jeg vil slutte beretningen med at takke 
alle medlemmer af Nibe Sejlklub for det 
år der er gået. En særlig tak til bestyrel-

lingen en tilgang på 8 medlemmer i forhold 
til sidste år - Tilgang og afgang af medlem-
mer svinger en del fra år til år, idet en del 
blot er medlem det år de følger Sejlerskolen. 
Til de nye blivende medlemmer vil jeg sige 
HJERTELIGT VELKOMMEN med håbet om, 
at I vil befinde jer godt i vort selskab. Jeg skal 
også i år opfordre til, at man gør en aktiv 
indsats for at medinddrage de nye medlem-
mer i vores klub. Det er så op til os alle at 
få kreeret et interessant aktivitetsniveau, 
således at disse nye medlemmer ikke bliver 
skuffet samt at potentielle emner bliver 
interesseret. 

6 kursister bestod den praktiske del af 
duelighedsbeviset i september efter kyndig 
vejledning fra Peter Altenborg og Carsten 
Borup.  Erik Møller instruerede en aften 
i motorlære. Tak for jeres indsats. Og til 
sejlerskolens kursister skal lyde et STORT 
TILLYKKE. Ole Asp underviser i teori til 
duelighedsbeviset og har pt 9 deltagere.

Ungdomsafdelingen, der beklageligvis kun 
har 4 medlemmer, har i den forgangne sæ-
son fået endnu en nyanskaffelse og dermed 
mulighed for at udvikle sig med anskaffelse 
af den nye følgebåd venligst sponsoreret af 
IPA Fonden og præsenteret ved Stander-
strygningen. Tak til IPA Fonden – det var 
tiltrængt efter anskaffelsen af Feva jollerne. 
Ungdomsafdelingen i Nibe Sejlklub fik 
ligeledes et beløb fra TrygFonden til indkøb 
af redningsudstyr. Lad os så blot håbe på, 
at ungdommen opdager mulighederne på 
Fjorden. Bestyrelsen vil gøre alt for at bakke 
ungdomsafdelingen op. Ligeledes er der et 
ønske fra Bo om en eller flere i klubben vil 
stå bi i arbejdet. Tak til Bo og Trine for jeres 
indsats i det forgangne år. 

Nibe Sejlklub var i foråret 2008 repræsen-
teret ved Havnens Dag for at gøre omverde-
nen opmærksom på alle de spændende akti-
viteter der foregår på og ved Nibe havn. Vor 
interesse for dette arrangement er selvføl-
gelig at gøre opmærksom på vores eksistens 
samt og ikke mindst håbe på at specielt unge 
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Valg af kasserer. 
På valg er Lars Rudkjøbing (modtager gen-
valg)

Genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Lene Åbom (modtager genvalg), 
Peter Altenborg (modtager genvalg) samt 
Lennart Olsson (modtager ikke genvalg).

Lene og Peter blev genvalgt
Per Hersleb blev valgt

Valg af 2 suppleanter. 
På valg er Søren Justesen og Kristian Peder-
sen ( modtager ikke genvalg)

Søren Justesen blev genvalgt og Ole Chri-
stensen blev valgt.

Valg af 2 revisorer og 1 revisor 
suppleant

A: Børge Nygård
B: Jens Anton Røjen 
C: Suppleant Ole Asp
Genvalg til alle

Eventuelt
Carsten Borup spurgte til Sejlrenden, den vi 
sejler i og ikke den vi læser i.

Ole Friderich orienterede om den nye 
kontakt person og omtalte de indkommende 
bud. Da klapningsområdet ligger så langt 
væk er bud prisen meget høj, og sagen tages 
op på rådmandsmøde torsdag. Sejlklubben 
satser på 1. april som det tidspunkt hvor ren-
den er sejlbar, men det kan være et problem 
med naturmyndighederne. 

Kassereren anmodede om at folk giver 
besked om adresseændring. For fremtiden 
vil returnerede blade blive lagt i klubhuset, 
og så må man selv hente det!

Uafriggede master på plænen vil blive 
fjernet. 

M. S-P takkede dirigenten,

sen, instruktørerne i vor sejlerskole, og de 
medlemmer og ikke medlemmer, der har 
bidraget til afholdelse af aktiviteterne m.m. 
Ingen nævnt så ingen er glemt. Tak for 
jeres indsats for klubben og ikke mindst 
klublivet.    

Michael Steglich-Petersen
Formand

Beretningen blev godkendt

Forelæggelse  
af regnskab år 2008
Kassereren forelagde regnskabet

Regnskabet blev godkendt

Forelæggelse  
af budget samt kontingent fast-
sættelse for år 2009
Kassereren forlagde budgettet.

Budgettet blev godkendt
Ole Asp kommenterede på et spørgsmål 

fra Niels Plouggaard vedr. kontingent til den 
ydre vedligeholdelse af klubhuset.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
på 600 kr. og 800 kr. for et familie medlem-
skab, og således opnå 2 stemmer til general-
forsamlingen.

Hvis man ønsker et familie medlems skab 
skal kassereren have besked inden udgan-
gen af marts 2009 af hensyn til kontingent 
opkrævningen.

Indkomne forslag
Ole Friederich forelagde arbejdsgruppens 
forslag til det fremtidige samarbejde. Ar-
bejdsgruppen består af Carsten Borup, Ole 
Asp, Bjarne Dam Johansen og Ole Friede-
rich, og går i hovedtræk ud på, at de to for-
eninger forsætter som selvstændige forenin-
ger men med en fælles bestyrelse, men med 
særskilt økonomi og særskilte vedtægter.

Generalforsamlingen bemyndigede ar-
bejdsgruppen til at fortsætte arbejdet med 2 
stemmer mod resten.
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Referat fra generalforsamling torsdag, den 
12. marts 2009

1. Valg af dirigent
Det blev endnu engang Ole Asp, der førte os 
gennem dagsordenen.

2. Formandens beretning
Det er nu 12. år, vi holder generalforsamling. 
Vi er blevet 102 medlemmer i foreningen. 
Sidste år mente formanden, at vi ville blive 
bryghusets største kunde på fadøl – men det 
blev vi desværre ikke. Det ser ikke ud til, at 
medlemmerne er indforstået med at give 
en femmer mere for det gode ”bryggeøl” i 
forhold til det tynde pjask i flaske til en 10’er. 
Kom nu i gang!!

Formanden har lavet en beregning, der si-
ger, at hvis han solgte Azela, ville han kunne 
købe 33.333 af de gode nibeøl.

Vor kjære gamle bogholder, der har drevet 
forretningen med sin sædvanlige sparsom-
melige omhu, mener – helt uden pres i år 
– at vi kan give sejlklubben 10.000 kr., og det 
endda ud over de 6.000 kr., vi har brugt på at 
forære klubben et stort 50” fladskærms TV, 
som vi må håbe, at sejlklubben engang får 
sig taget sammen til at hænge op.

Vi skal selvfølgelig ikke blande os i, hvad 
pengene skal gå til, men jeg har hørt, at 
opvaskemaskinen snart skal på pension. Jeg 
synes også, at vi mangler en rigtig god vejr-
station. Men vi blander os som sagt ikke – i 
alt fald ikke ret meget – bare vi får det lille 
skilt med ”skænket af NSV” på gaverne.

En stor tak til vore flittige og opfindsom-
me bartendere, og til Ole, der som sædvan-

ligt har sørget for at forsyningssituationen 
har været perfekt.

Med disse ord vil jeg slutte denne beret-
ning med en tak til Ellen og Ole for et altid 
konstruktivt bestyrelsesarbejde. Også en tak 
til de øvrige bestyrelser og udvalg, vi samar-
bejder med – tak for et godt samarbejde.

   Formanden

Beretningen blev godkendt

3. Regnskabsaflæggelse  
for 2008

Ole Asp fremlagde regnskabet som blev god-
kendt. Der overføres 10.000 kr. til Sejlklub-
ben . 

4. Fastsættelse  
af kontingent for 2009

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

Det var denne gang en generalforsamling 
uden de store sværdslag. Der var et begræn-
set fremmøde – måske p.g.a. den forestående 
AAB-fodboldkamp i England

   Referent EN

Generalforsamling  
i Nibe Sejlklubs Venner
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Referat fra generalforsamling den 5. marts 
2009.

1. Dirigent
Bjarne Dam blev foreslået af bestyrelsen og 
valgt. Han konstaterede, at der var indkaldt 
rettidigt til generalforsamlingen og denne 
således var beslutningsdygtig, hvorefter han 
gennemgik dagsordenen.

2. Beretning
Formand Morten Egekvist’s beretning findes 
efter referatet.

Havnefoged Torkild Gade viste planer 
for renovering og ombygning af Havne-
bygningen, endvidere informerede han 
bl.a. om elforbrug og indskærpede endnu 
engang, at det ikke er tilladt at opvarme sin 
båd med el.

Hundeefterladenskaber er også et pro-
blem på vinterpladsen som der skal fokuse-
res på. Arbejdslørdagen var en stor succes, 
alle tog fat og vi håber på opbakning igen 
til april. Sluttelig takkede Torkild for et godt 
samarbejde i år 2008.

Best. medlem Per Herbsleb informerede 
om internet på havnen. NoPayNet er på tale 
som leverandør. Oplysninger om brugere 
skal logges i 1 år, dette tager NoPayNet sig 
af mod betaling. Denne betaling forventes 
finansieret af reklamer på startsiden. Etab-
leringsomkostninger kan reduceres ved at vi 
sætter de 2 master op selv (arbejdslørdag). 
Eksisterende bredbåndsforbindelse bruges.

3. Regnskab
Sekretær Finn N. Jensen aflagde regnskab.

4. Budget
Finn N. Jensen gennemgik budget for 2009.

Spørgsmål til beretning, regnskab og 
budget.

Et medlem pointeret at det nye internet 
ikke måtte forstyrre det eksisterende på 
havnen.

Et medlem mente, at tiden måske er ved 
at løbe ud for denne type internet opkobling 
og bad bestyrelsen overveje dette.

Et medlem spurgte til renden. ME oplyste 
at kommunen fastholder at den er klar til 
den fastsatte dato. Opgravning vil formentlig 
kunne gøres langt hurtigere end tidligere år, 
da der kan graves konstant hvis der sejles 
væk med 2 pramme.

Et medlem opfordrede bestyrelsen til at 
presse på overfor kommunen vedr. renden, 
hvilket det blev bekræftet at vi allerede gør 
og vil fortsætte med at gøre.

Et medlem spurgte om der er medlem-
mer der er blevet faktureret ekstra for stort 
strømforbrug. Svaret var bekræftende.

Per Herbsleb informerede om en evt. 
løsning på strømforbrug problemet. Der 
kan etableres nye udtag, hvor der er 2 forsk. 
amperestyrker, hvor de normale 10 Amp. 
er aflåselige og de mindre f.eks. 2A er frit 
tilgængelige.

Et medlem spurgte om Havnen har regi-
streret, om alle medlemmer er ansvarsforsik-
ret. Torkild følger op på dette.

Et medlem spurgte om Havnen har planer 
om uddybning af bassinet, da nogle har 
problemer med dybden. Der er ikke planer 
om dette i nærmeste fremtid.

Et medlem spurgte om et ”spulefelt” har 

Generalforsamling i  
Havneforeningen
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Vi er også godt i gang med at etablere et 
grillmiljø på gæstebroen, samtidig er vi godt 
i gang med undersøgelse af mulighederne 
for etablering af legeplads, samt internet på 
havnen.

Alle disse tiltag, sammen med en sejlbar 
rende, skal gerne fastholde og udbygge Nibe 
Lystbådehavn som et naturligt besøg på ruten 
mellem Løgstør og Aalborg, og på småture 
iøvrigt.

Mange af opgaverne er delt ud i bestyrel-
sen, og arbejdet går godt, og vi vil nu høre 
nærmere om de enkelte projekter.

Tak til kommunen, Sejlklubben og S/I for 
godt samarbejde, til alle medhjælpere som 
giver en hånd med, samt den øvrige besty-
relse i havneforeningen for godt og ihærdigt 
samarbejde.

På bestyrelsens vegne Morten Egekvist

Indlæg vedrørende: 
Sammenlægning af Havne-
foreningen og Nibe Sejlklub
Som bekendt har dette emne huseret et styk-
ke tid på generalforsamlinger og på BST mø-
der i begge foreninger. Der har været mange 
røster for og imod en evt. sammenlægning. 
Alle har dog været enige om, at de to besty-
relser bruger meget tid til at koordinere sager 
af fælles interesse. Og dem er der mange af. 
Kort kan man sige, at alt der rører sig i hav-
neforeningen har interesse for sejlklubben og 
rigtig mange emner i sejlklubben må og skal 
koordineres med havneforeningen.

Lægger man så dertil, at det bliver stadig 
sværere at skaffe frivillige kandidater til de to 
bestyrelser kunne det se ud som en god ide 
at undersøge mulighederne for en evt. sam-
menlægning alternativt en effektivisering af 
bestyrelsernes arbejde.

Ser vi på medlemstallet er der pt. 140 
medlemmer (heraf 4 børn) i sejlklubben og 
189 medlemmer i Havneforeningen. Det er 
jo således, at har man en bådplads skal man 
også være medlem af Havneforeningen. Vi 

Vi kan berette om en konstant pladssalg 
på havnen.

Sejlrenden
Vi fik renden godt opgravet i foråret, og efter 
sigende har det faktisk gået fint med dybden 
i løbet af sæsonen.

Samarbejdet med Ålborg kommune har 
været meget positivt i 2008 omkring renden, 
og vi forventer også at i 2009 at det gode 
samarbejde fortsætter.

Vores kontaktperson, Mette Smith, er godt 
nok stoppet pr. 1. feb. 2009, men vi er godt 
på vej med den nye mand på posten.

Vores forventninger til renden er at der 
skal opgraves 14.000 m3, mod 20.000 m3 
sidste år.

Dog er vores klaptilladelse udløbet ved 
Klitgård, og derfor skal det nu klappes ved 
Hvalpsund.

En meget dyrere løsning, men det er nu 
en gang vores tilladelse.

Kommunen er lige færdig med indhent-
ning af tilbud, og man forventer opstart 
snarrest.

Jeg må på det kraftigste bede om, at infor-
mation om nyeste status på renden, hentes 
på hjemmesiden og at man i nødstilfælde 
kan kontakte det bestyrelsesmedlem som 
forestår kontakten (står på hjemmesiden).

I alle tilfælde skal havnefogden ikke kon-
taktes. Det er uden for hans område, han 
er ikke opdateret, og man bruger unødigt af 
hans tid.

Rendeopgravningen har en høj prioritet i 
bestyrelsens arbejde.

Praktiske forhold
Vi forsøger både i havneforeningen og i S/I 
at forbedre de forhold vi kan tilbyde vores 
gæster, samt ikke mindst vores faste med-
lemmer.

I den kommende periode forventer vi 
at modernisere vores baderum, samt vores 
havnekontor. (Indlæg v. havnefoged uddy-
bende herom)

10. Orientering vedr. S/I
Regnskab og budget blev fremlagt af Morten 
Egekvist til orientering.

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

11. Eventuelt
Næstformand Stig Indius Knudsen takkede 
på foreningens vegne afgående formand 
Morten Egekvist for et stort arbejde for 
havnen.

Stig informerede endvidere om at der er 
kontakt til AAU, som gerne vil rådgive vedr. 
bølgebryder. De har set på forholdene og der 
arbejdes med sagen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formandsberetning
Generalforsamling d. 5 marts 2009

Havnen
Vi har haft et godt besøg i Nibe Lystbåde-
havn i 2008.

En god sæson samt et rygte, som vi håber 
er ved at forsvinde, har fået ca. 1.200 over-
nattende både til Nibe. Det er en tilfredsstil-
lende udvikling.

Vi håber at kunne fortsætte udviklingen, 
både med en indsats med at udgrave renden, 
samt ved at modernisere havnen.

været med i overvejelserne vedr. rendeud-
dybning. Dette bringes videre til kommu-
nen.

Beretning, regnskab og budget godkendt – 
kontingent fastholdes på kr. 2.250,00 i 2009.

5. Valg til bestyrelsen
Sven Åbom blev genvalgt.
Ole Friederich blev valgt.

6. Indkommende forslag
Til vedtægternes §5 foreslås følgende 
ændring: Bestyrelsen består af 5 til 7 med-
lemmer... Forslaget blev motiveret af Ole 
Friederich, se indlægget efter referatet.

Et medlem spurgte til økonomi. Der bliver 
ingen forskel, 2 separate.

Carsten Borup fra arbejdsgruppen 
fremførte, at det bl.a. er for at få en samlet 
holdning over for myndigheder mv.

Forslaget blev godkendt med 30 stemmer 
for og 3 imod.

7. Valg af revisorer
Genvalg til Lennart Olsson og Børge Nyga-
ard.

8. Valg til Suppleanter
Michael Steglich blev genvalgt.
Knud Erik Tomra blev valgt.

9. Beslutninger vedr. S/I
Ingen
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har pt. 136 med dobbelt medlemskab og ca. 
49 som kun er medlem af havneforeningen. 
Nogle fordi de har bådplads og ikke ejer båd 
– eller har 2 bådpladser.

Vi har nu i en arbejdsgruppe, med repræ-
sentanter fra begge foreninger, set på mu-
lighederne – herunder de juridiske aspekter 
ved at koble de 2 foreningers vedtægter.

Arbejdsgruppens foreløbige resultat har 
afstedkommet et forslag, der kan samles i 2 
hovedpunkter, idet det vurderes, at de juridi-
ske forhold for en fuldkommen sammenlæg-
ning ikke umiddelbart er til stede:
1: Bibeholde de to foreningers vedtægter 

(med enkelte tilrettelser) samlet i en hav-
nevedtægt og en sejlklubvedtægt.

2: Samle de to bestyrelser i èn, således at be-
styrelsesmøderne og generalforsamlingen 
behandler alle emner vedrørende havnens 
og sejlklubbens forhold under et.

Vi mener hermed, at kunne effektivisere de 
2 bestyrelsers arbejde. (Længere, men færre 
møder) Være godt rustet overfor 3. part ved 
at kunne tale umiddelbart med én stemme, 
hvor det er nødvendigt. Økonomisk med et 
lille plus, idet vi forestiller os at fremtidige 
medlemmer vil blive medlemmer af den 
samlede forening.

Vi i arbejdsgruppen vil gerne høre Hav-
neforeningens generalforsamlings synspunkt 
til dette forslag for derefter at bringe dette 
resultat videre til Sejlklubbens generalfor-
samling næste torsdag.

Arbejdsgruppen består i aften af Bjarne 
Dam Johansen, Carsten Borup og underteg-
nede, - idet Ole Asp er bortrejst i aften. Vi er 
naturligvis til rådighed for yderligere debat 
og besvarelse af spørgsmål.

   Ole Friederich
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Kursus: Trim din båd

Lær om trimning af mast, rig og sejl og få 
mere glæde af at sejle – måske en hurtigere 
og mere behagelig sejlads? 

Kurset består af en teoriaften i foråret 
tirsdag den 12. maj 2009 kl. 19.00 med den 
erfarne sejler Michael Møller som instruktør 
efterfulgt af en aften i egen båd sammen 
med den kyndige instruktør i trimning af 
mast, rig og sejl Erik Møller.

Husk
Stor Skt. Hansfest
på havnen kl. 20.00  

   Bålet tændes ca. kl 21

Indhold:

1. Riggens trim
•	 mastens	placering	og	hældning
•	 vantenes	spænding
•	 anden	trim	undersejlads

2. Sejltrim
•	 teori	om	sejl
•	 storsejlet
•	 forsejlet
•	 trim	af	forlig
•	 skødning	af	storsejl	og	forsejl	–	

herunder tværskibs skødevinkel
•	 striber	og	snore
•	 tvist
•	 cunningham
•	 lidseline
•	 rebning

3. Sejlads på Nibe Bredning med 
instruktør Erik Møller ombord på 
din egen båd, hvor trimning sker.

Pris pr. båd kr. 200,00 for hele kurset 

for medlemmer af Nibe Sejlklub.

Tilmelding på hjemmesiden  

www.nibe-sejlklub.dk eller til Peter 

Altenborg på peter@altenborg.dk 

eventuelt på telefon 98339232.

Tirsdag den 12. maj 2009 kl. 19.00
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Støt vore annoncører
de støtter os!

Ungdomsafdelingen behøver hjælp
– er det noget for dig?

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

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

Bo Skov Nielsen 20652001    eller
Michael Steglich-Petersen 40706946

Opstartsmøde for praktisk sejlads – 

Den praktiske del til  
Duelighedsbevis

Lær at sejle - samt praktisk sømandskab i 
Nibe Sejlklubs skolebåd. 

Kurset giver forståelse og fornemmelse for 
de kræfter, du arbejder med, når du sejler. 

Der øves bl.a. med klargøring, havne-
manøvre, 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 4. maj 2009 kl. 19 - 21 i klub-
huset.

Omfang
12 lektioner à 2 timer.

Tid
Mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag  
kl. 17 - 19 - maj til september.

Prøve
September 2009 - kl. 8 - 15.

Pris
Medlemmer af Nibe Sejlklub kr. 1.100, ekskl. 
prøvegebyr.

Der undervises efter Dansk Sejlunions ma-
terialer og nærmere beskrivelse af indhold 
findes hos Søfartsstyrelsen,  
www.fritidssejler.dk

Tilmelding
til Peter Altenborg på  
tlf. 9833 9232, ved mail peter@altenborg.dk 
eller www.nibe-sejlklub.dk/sejlerskolen.

1 års medlemskab af Nibe Sejlklub koster 
kr. 600.

Nibe Sejlklub, Sejlerskolen

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

HAVNENS DAG i Nibe

Har du lyst til at deltage i aktiviteter på og 
ved vandet, så har du her muligheden for en 
rigtig dejlig aktiv dag på havnen i Nibe.

Der er et bredt udvalg af aktiviteter både 
for voksne og børn.

Specielt for børnene er der krabbefiskeri   
put and take, hvor du kan fange din egen 
fisk, og bagefter  røge/grille den.

Besøg vor udstilling om fiskeriet før og nu 
i Limfjorden.  

Se på fiskeriudstyr eller kom forbi vort 
rørebassin, hvor man kan opleve levende 
fisken på nært holder. 

Sejl en tur i en optimistjolle, eller ro en 
tur i en af roklubbens både eller få en tur i 
en havkajak. 

Gå ombord på en sejl- eller motorbåde.
Køb dig en” sildedog”, en rigtig Nibespe-

cialitet, eller smag på forarbejdede fiskeretter.

Bag Havnens Dag står Nibe Kaaglaug, 
Nibe Bådelaug, Amatør-og fritidsfiskerne, 
Nibe Roklub og Nibe Sejlklub.  

Alle klubber har tilknytning til havnen og 
vil være repræsenteret ved dette arrange-
ment. 

For at få Sejlklubben både junior-og 
seniorafdelingerne til at blive mere synlig 
i dette store arrangement, har vi brug for 
nogle frivillige der vil stille sig til rådighed 
nogle timer lørdag den 30. maj fra kl. 10.00 
– 14.00

Det frivillige arbejde man melder sig til er, 
at man har en båd i havnen som man gerne 
åbne for gæster/vil vise frem for interesse-
rede i tidsrummet 10.00 – 14.00.

Har du lyst til at deltage, hører jeg meget 
gerne fra dig, og du vil få en mere fyldestgø-
rende information.

 Lene Aabom 2326 8786
 Næstformand Nibe Sejlklub

Lørdag den 30. maj 2009, kl.  10.00 – 14.00
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Regattaskydning

Lørdag d. 7. februar mødte knap 30 men-
nesker op til den traditionsrige regatta 
skydning. Som altid startede vi med kaffe og 
rundstykker samt en helbredende hjerte-
styrkning inden løjerne begyndte.

Igen havde Børge Nygård og Jørgen Chri-
stensen lagt sig i selen og stablet et fortrinligt 
arrangement på benene, og mens skydning 
var i fuld gang blev der spillet kort og fortalt 
tildragelser fra det virkelige liv.

Efter en glimrende frokost fra Restau-
rant Bryggen fortsatte skydningen der blev 
afsluttet med omskydning blandt de mange 
skiveskytter. I starten var dette arrangement 
forbeholdt dem med de dybeste stemmer 
men så fik det kvindelig køn også adgang, og 
se resultaterne af årets skydning, nu står de 
også øverst på resultat skamlen.

Årets resultater:
Regattakaptajn Niels Jakobsen

Styrmand Ulla Madsen
Skytte Søren Ravn

Hovmester Inger Christensen
Skytte Henning Wieben

Maskinmester Kresten Graae
Skytte Ruth Asp

Bådsmand Niels Jakobsen
Skytte Jan Jensen

Matros Hans Jørgen Andersen
Skytte Knud Larsen

Skiveskydning
Serie 1
1. Præmie Jens Bach
2. Præmie Ruth Asp

Serie 2
1. Præmie Ruth Asp
2. Præmie Per Langgard

Serie 3
1. Præmie Ulla Madsen
2. Præmie Jens Bach

Og de blev alle begavet med udelukkende 
nyttige præmier.

Damerne klarede sig i fin stil, og fik god 
vejledning af arrangørerne efter behov.

Børge Nygård fortæller 
om reglerne.

Fin morgenbuffet og skipper-
labskovs til frokost.

Der blev spillet kort og 
amerikansk lotteri i stor 
stil, mellem skydningerne.

Præmieoverrækkelse til 
vinderne.
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Forbrændinger
Alle forbrændinger skal køles ned med vand 
eller is umiddelbart efter skaden er sket. Der 
skal køles til smertefrihed ofte 2-4 timer 
eller mere. Er huden rød, er der tale om 1. 
gradsforbrænding og yderligere behandling 
er ikke nødvendig. Er der tale om vabeldan-
nelser og afstødning af det øverste lag af hu-
den er der tale om en 2. gradsforbrænding. 
Mindre 2. gradsforbrændinger op til 5 krone 
størrelse skal behandles tørt d.v.s. lufttørres 
evt. dækket af et ikke fastsugende stykke 
plaster. Større forbrændinger og 3. gradsfor-
brændinger, hvor huden er brændt dybere 
skal lægebehandles. Husk ikke nogen former 
for salve eller fedtstof i brandsår. Smerte-
stillende håndkøbsmedicin har ikke nogen 
virkning på brandsår - eneste smertelindring 
er nedkøling. 

Øjenbetændelse
De fleste øjenbetændelser om sommeren er 
allergiske, kendetegnet ved lidt klistrede øjne 
og rødme i ”det hvide” af øjnene, undertiden 
ledsaget af kløe. Allergisk øjenbetændelse er 
faktisk altid dobbeltsidig, hvorimod bakteriel 
øjenbetændelse mange gange er ensidigt. 
Allergisk øjenbetændelse behandles med 
øjendråber f.eks. Livostin, der kan købes 
uden recept.

Maveinfektioner
Sommerdiarrhoe er ikke ualmindelig, og 
 varer som regel 3-5 dage. Hos mindre børn 
ofte med mange opkastninger det første 
døgn. Væske og fiberrig kost som æbler, ris, 
kartoffelmos er grundbehandlingen. Undgå  

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.

Sidste år skrev jeg et par anbefalinger til 
brug for sejlernes medicinskab. Positive 
tilbagemeldinger har bragt mig til tasterne 
igen med lidt gode råd fra den gamle me-
diciner:

Forstuvninger
Hyppigste forstuvninger er fingre og ankler. 
For menigmand kan det være svært at 
afgøre om der er tale om en forstuvning 
eller et brud. Såfremt der ikke er åbenlys 
fejlstilling er hovedreglen, at smerterne og 
hævelsen efter en forstuvning forstærkes i 
løbet af 4-6 timer, hvorimod der ved et brud 
vil være en umiddelbar hævelse og smerte. 
Hvis du f.eks. forvrider fodleddet, men kan 
støtte nogenlunde på foden umiddelbart 
efter forvridningen, er der sjældent tale om 
et brud, selv om fodleddet senere hæver op 
og bliver tiltagende smertefuldt. Støttebind, 
nedkøling og elevation er i så fald behand-
lingen evt. suppleret med Parecetamol 
(Panodil, Pinex).
                             
Insektbid
Der findes mange ulige former for insektbid, 
men hovedreglen er at de sjældent er far-
lige. Hvepse- og bistik hos allergikere er dog 
en alvorlig undtagelse, men en sådan allergi 
vil som regel være velkendt. Insektstik kan 
hæve kraftigt op og blive varme, ømme og 
røde, mange gange med et maksimum efter 
1-2 døgn. Det er kun meget sjældent, at der 
er tale om infektion i et insektbid. Det er 
næsten altid en allergisk reaktion, som kan 
dæmpes med antiallergisk medicin eller 
Hydrocortisoncreme.

Medicinkisten 2009
Så er det igen tid for den årlige

Fællestur/familietur til Livø
13. – 14. juni - 2009

Mød op til skippermøde: lørdag kl. 8.45 i Sejlklubben.

Man sørger selv for forplejningen, vi tager kul med og tænder op i den store fæl-
lesgrill.

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

Ansvarlig: Michael Steglich-Petersen
Tlf. 40 70 69 46 eller mail michael.steglich@orionpharma.com
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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!

mælk, idet dog surmælksprodukter kan 
 anbefales. På apoteket fås i håndkøb Imo-
dium eller Propiden, der kan være til nogen 
hjælp.

Feberbørn
Mindre børn får hyppigt virussygdomme 
kendetegnet ved pludselig indsættende feber, 
der ofte stiger helt op til 40 grader. Som regel 
kommer feberstigningerne sidst på eftermid-
dagen eller først på aftenen. Børnene er 
slappe og pylrede, men ellers ikke voldsomt 
påvirkede. Er der tale om iøvrigt raske børn, 
der ikke har vejrtrækningsbesvær eller 
klager over øresmerter, vandladningssmerter 
eller mavesmerter er tilstanden næsten altid 
harmløs, og kræver ikke anden behandling 
end afkøling og væske. Evt. kan gives Panodil 
til natten. Faresignaler er smerteklager, una-
turlig slaphed eller sløvhed samt kramper, 
hvor læge altid bør kontaktes. Kan barnet 

dreje hovedet fra side til side samt fører 
hagen ned til brystet er der ikke tale om 
nakkestivhed.

Tandpine
Behandlingen er smertestillende medicin, 
og tandlægekontakt når det er muligt. Til 
voksne gives 600 mg Ibuprofen (3 stk. Ipren 
200 mg) og 1 g Paracetamol (2 stk. af 500 
mg) op til 4 gange i døgnet. Børn halv dosis.

Med disse få råd håber jeg at kunne imøde-
komme nogle af sommerens sygdomsbe-
kymringer – men husk at Lægevagten altid 
kan kontaktes i Region Nord på tlf. 70 150 
300, hvis der er tvivlsspørgsmål. På hverdage 
ind til kl. 16.00 kontaktes egen læge eller 
nærmeste læge.

   God sejlersæson.
   Sven Åbom
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Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

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

Til alle medlemmer af Havneforeningen. 

Efter den store succes sidste efterår, har vi 
ufortrødent arrangeret arbejdslørdag igen. 
Vi har bl.a. følgende opgaver, som vi behøver 
DIN hjælp til:

•	 Affendring	på	gæstebro.
•	 Grilløer	på	gæstebro.
•	 Opstilling	af	antennemast	for	internet.
•	 Opsætning	af	ildslukkere.
•	 Opsætning	af	grønne	skilte	på	 

ledige/frie pladser.

Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 8.30, 
hvorefter vi giver den en skalle. Havnen 
sørger selvfølgelig for god forplejning i løbet 

af dagen. Forventet afslutning sidst på efter-
middagen.

Tilmeld dig snarest på listen der er lagt frem 
i den gamle telefonboks, pr. mail til havne-
kontoret@nibe-havn.dk, eller til havnefoge-
den Torkild på tlf. 98 35 30 25. Med håb om 
stort fremmøde, vil vi gerne fra bestyrelsens 
side sige:

Vel mødt!

ARBEJDS-LØRDAG

d. 18. april 2009

Fælles søsætning 2009 
Fredag den 17. april
Fredag den 24. april
Lørdag den 25. april
Fredag den 1. maj

Priserne er:
Under 4 T  Kr. 500,-
4-6 T   Kr. 600,-
Over 6 T   Kr. 700,-
Fra bådvogn på kajen  Kr. 300,-

Lister for tilmelding vil som vanligt, blive lagt 
frem i den gamle telefonboks (så længe den 
er der) i mellemgangen ved Havnekontoret.


