
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.   4.300,-
3,5 X 12,5 M     kr.   4.800,-
4,0 X 15,0 M     kr.   5.300,-

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
Lene Åbom  2326 8786
leneaabom@yahoo.dk

Næstformand
Ole Friederich  2986 0826
olefriederich@kabelmail.dk

Sekretær
Michael Steglich-Petersen 4070 6946
michael.steglich@orionpharma.com

Kasserer
Lars Rudkjøbing  9838 5513
rudkj@kabelmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Søren Justesen  4077 6133
justesen@dlgtele.dk

Klaus Søe  6060 2591
soe@mail.tele.dk

Peer Herbsleb  4054 9210
peer.herbsleb@hnh-consult.dk

Suppleanter
1. Ingen

 

2. Ingen

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

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

Deadline for kommende  
Sejlrenden år 2011

Nr. 2 - deadline 15. marts 2011
udkommer medio april 2011

Nr. 3 - deadline 25. august 2011
udkommer primo september 2011

Nr. 4 - deadline 5. november 2011
udkommer ultimo november 2011

Næste blad 
udkommer medio april 2011. 

3

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 2011

3/3   Generalforsamling Havneforeningen

10/3  Generalforsamling Sejlklubbens Venner

10/3  Generalforsamling Nibe Sejlklub

19-20/3 Maydaykursus

30/4  Standerhejsning

30/4  Tilriggerfest
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150 bestyrelsesmedlemmer fra danske 
sejlklubber deltog. Jeg vil ikke her referere 
fra selve konferencen, men blot nævne, at 
jeg kom hjem boblende at nye input og af 
glæde over at være med i bestyrelsesarbejdet 
i Nibe Sejlklub.  Ingen af deltagerne var ved 
afslutningen af konferencen i tvivl om, hvor 
Nibe Havn/Sejlklub befinder sig på kortet, at 
der ligger en rigtig hyggelig og velfungerende 
havn ved Limfjorden, som gerne vil have 
besøg. Jeg håber, jeg har været med til at 
markedsføre vores havn på en sådan måde, 
at vi vil få rigtig mange gæstesejlere den 
kommende sommer.

Velkommen til Nibe Sejlklub 
Der vil indenfor en rimelig tid udkomme en 
folder med denne overskrift. Den er tænkt 
som en folder, der i korte træk vil give en 
introduktion til nye og gamle medlemmer 
om Nibe Havn og fordelene ved at have et 
klubmedlemskab i Nibe Sejlklub. Denne 
folder har opholdt sig i idefasen gennem 
rimelig lang tid, men det gør den bestemt 
ikke mindre aktuel.

Med denne korte beskrivelse af klublivet 
de sidste par måneder og lidt om, hvad der 
skal ske i foråret vil jeg slutte denne beret-
ning med:

Godt nytår til alle.
Lene Åbom
Formand

god fest for de mange gæster. En rigtig stor 
tak skal der lyde for en flot indsats af holdet 
bag arrangemetet og en speciel tak til Ole 
Asp, som beklageligvis kom til at stå alene 
for en stor del af planlægningen og udfø-
relsen af den praktiske del inden frokosten. 
Det håber jeg ikke kommer til at ske igen. 
Der blev spist, snakket og grinet. Jeg tror og 
håber at en sådan fest kan være med til at 
danne grundlaget for en ligeså godt tilslut-
ning til vore kommende aktiviteter, hvor 
der også skal ydes en indsats, stor eller lille 
for en ting er sikkert, der er ikke noget der 
arrangerer sig selv.

Andre arrangementer
Som et resultat af vort samarbejde med 
andre sejlklubber i og omkring Limfjor-
den  i ”Lim Fjorden Sammen” annoncerede  
Aalborg Sejlklub et tovværkskursus løbende 
over 8 aftener fra januar til marts 2011.          
50% af deltagerne på dette kursus er fra 
Nibe Sejlklub. Måske er der blandt vore 
medlemmer interesse for et lignende kursus 
næste vinter i vort eget regi. Lad os høre fra 
Jer, om det har interesse.

Dansk Sejlunion’s  
klubkonference 
Den 19.og 20. november deltog jeg som 
formand for Nibe Sejlklub i Dansk Sejluni-
ons 2. klubkonference på Vingstedcenteret. 

Hvordan skal et sådan arrangement an-
nonceres/formidles ? - Et oplagt forum vil 
være vores hjemmeside.

Bestyrelsen vil til stadighed forsøge at få 
alle oplysninger, der kan være til gavn for 
vore medlemmer, ud via hjemmesiden eller 
direkte til den enkelte via e-mailen. 

Afholdt arrangement
Den 14. januar havde vi i Ole’s bar besøg 
af Jonna og Jørgen Fristrup. Ca. 30 af vore 
medlemmer havde trodset vinterkulden 
og var mødt op for at høre om Jonna og 
Jørgen’s fantastiske tur til Sct. Petersborg.

Det var en rigtig spændende rejsebeskri-
velse. En beskrivelse som blev fremlagt ud 
fra emneområder, som dermed gjorde deres 
oplevelser relevante for tilhørerne og ikke, 
som man ofte hører: ”Så rejste vi  herfra og 
hertil”.          

Et par af emneområderne: 
- Spændende mennesker vi mødte på vor 

rejse !
- Havne og naturhavne. 
- Bearbejdelse af fordomme. F.eks.: Jo 

længere østpå jo dårligere fungerer alting, 
hvilket ikke helt kom til at passe.

- Grænsekontrol og mødet med det rus-
siske bureaukrati.
En stor tak til Jonna og Jørgen for en 

meget veltilrettelagt beskrivelse af sejlturen 
til Sct. Petersborg krydret med hyggelige 
historier og små afstikkere som turist.                                                                                              
Har I lyst til at se/læse mere om deres 
tur, henvises I til vores hjemmeside www. 
Nibe-sejlklub.dk og se under links. Der kan 
I finde rigtig meget om turen.   

                                
Starten af januar bød også i år på vort tilba-
gevendende frokostarrangement for de, der 
har ydet en særlig indsats i året der er gået. 
Det var også i år en stor succes og en rigtig 

Bestyrelsen har ordet
En varm nytårshilsen fra bestyrelsen i Nibe 
Sejlklub til alle vore medlemmer og velkom-
men til det nye år.

Vinteren har endnu engang bidt sig fast i 
Nibe Havn. Det havde vi ikke forventet ville 
ske 2 år i træk, men når man ser ud over 
havnen må man erkende og isen i skrivende 
stund stadig forsøger at løfte fortøjningspæ-
lene op og omdanne haven til en norsk elv 
med tømmerstokke. 

Men vi ved også, at der ikke er særlig lang 
tid til standerhejsningen 2011. 

Der går ikke mange uger inden vi igen 
kan nyde vores dejlige havn med forårssolen 
bagende fra en høj blå himmel og alle de 
forårsglade mennesker beskæftiget med alle 
deres aktiviteter i og omkring Nibe Sejlklub 
og havnen.

Bådene skal i vandet og igen i år vil dette 
komme til at foregå under kyndig vejledning 
fra havnekontoret.

Bestyrelsens mødeaktivitet er også godt i 
gang med planlægning af forårets arrange-
menter.

Ligeledes er den kommende generalfor-
samling også under planlægning. - Husk det 
er på den årlige generalforsamling retnings-
linierne for det kommende års aktiviteter 
vedtages. Det er her, du som medlem har 
indflydelse på, hvordan din sejlklub skal 
udvikle sig. Så mød op og giv din mening til 
kende.

Arrangementer
Af kommende arrangementer, som ikke er 
annonceret i kalenderen, har vi i bestyrelsen 
talt en del om fælles sejleraftener i løbet af 
sommeren. Vi vil fra bestyrelsen opfordre 
vore medlemmer til at tage denne aktivitet 
op, så vi får flere sejleroplevelser i klubregi 
og samtidig får vore nye medlemmer inte-
greret i klublivet.

I givet fald vil bestyrelsen gerne have din e-mailadresse.

Derfor send en mail til Lene Aabom på leneaabom@yahoo.dk så Nibe Sejlklub 
kan få registreret din emailadresse.

Når Nibe Sejlklub har din mailadresse får du nyheder og kursustilbud med det 
samme, og skal ikke vente til de bliver bragt i bladet eller på hjemmesiden.

Bestyrelsen
 

Bruger du din e-mail?
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8.  Valg af 2 suppleanter.
9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
     a. Børge Nygaard
     b. Jens Anthon Røjen
    c. Suppleant Michael Mogensen
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsam-
lingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlin-
gens afholdelse.

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

På bestyrelsens vegne
Lene Aabom

Ordinær generalforsamling i klubhuset, 
Bryggen 67

Torsdag,  
den 10. marts 2011, kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægter
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Forelæggelse af regnskab år 2010
4.  Forelæggelse af budget samt kontingent-

fastsættelse for år 2011
5.  Indkomne forslag 
6.  Valg af kasserer. 
     På valg er Lars Rudkjøbing 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
     På valg er Michael Steglich-Petersen,  

Peer Herbsleb samt Søren Justesen

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklub
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Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
i klubhuset:

Torsdag den  
10. marts, 2011 – kl. 19,00

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskabsaflæggelse for året 2010

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklubs Venner

4.  Fastsættelse af kontingent for året 2011
5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelse
 På valg: Ole Asp
7.  Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Erik Møller
Formand
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Havneforeningen under Nibe Lystbådehavn 
S/I afholder ordinær generalforsamling.

Under henvisning til §. 13 indkaldes til ordi-
nær generalforsamling

Torsdag  
den 3. marts 2011 kl. 19.30
Nibe Sejlklubs klubhus – Bryggen 67

Dagsorden
1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsen aflægger beretning.
3.  Regnskab 2010 til godkendelse.
4.  Budget 2011 til godkendelse, herunder 

fastsættelse af kontingent.
5.  Valg af bestyrelse og suppleanter til 

bestyrelsen samt revisorer.
 På valg til bestyrelsen:
     Stig Indius Knudsen
     Ole Friederich

Generalforsamling i  
Havneforeningen

 På valg til revisorer er:
   Lennart Olsson
   Ole Juhlert
 På valg til suppleanter er:
   Michael Steglich-Petersen
   Lene Aabom
6.  Behandling af indkomne forslag.
7.  Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe 

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

Lystbådehavn S/I.
9.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens af-
holdelse. Forslag der kommer til afstemning, 
afgøres ved simpelt flertal.

Også i år bydes der på en enkelt øl og et 
stykke brød – VEL MØDT !

Datoer for søsætning offentliggøres på www.nibe-havn.dk og  
ved opslag ved havnekontoret og i Nibe Sejlklubs klubhus senest medio marts.
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NS byder velkommen  
til nye medlemmer

Siden 1. januar 2011 har Nibe Sejlklub fået 7 
nye medlemmer.

Som formanden skrev i lederen i Sejlren-
den nr. 3 2010, skal vi blive bedre til at tage 
imod nye medlemmer. Vi håber at se jer til 
klubbens arrangementer, hvor der er rig mu-
lighed for at lære klubbens øvrige medlem-
mer at kende.

I perioden hvor bådene er sat på land for 
vinteren, holder Nibe Sejlklubs Venner ”Oles 
Bar” åben, hvor også medlemmer af Nibe 
Sejlklub er velkommen. Her hygges, deles 

erfaringer og skabes venskaber. Oles Bar er 
åben hver fredag fra 17 - 19 eller længere, og 
drikkevarer sælges til klubpriser.

Nibe Sejlklub vil med disse ord byde vel-
kommen til dette års første nye medlemmer:

Finn Hede Jørgensen
Anders Sigh
Flemming Brandt Clausen
Daniel Pedersen 
Tage Pedersen
Hans Høgsbro
Søren Pedersen
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Med tilskud fra Torm Fonden og Dansk 
Sejlunion kan den samlede kursuspakke 
tilbydes for kun 200,- kr. pr. person. 

Da der er tale om 2 hele kursusdage 
arrangerer Nibe Sejlklub at kaffe og 2 x 
sandwich frokost står klar til deltagerne for 
kr. 50.-

Den fulde kursusbeskrivelse kan ses på 
følgende sider og Sejlklubbens hjemmeside.

Der er kun plads til 14 deltagere, så snarest 
tilmelding til lene Åbom <leneaabom@
yahoo.dk> eller på telf.: 23268786 eller på 
opslag i klubhuset. og senest 1. marts.

Det er lykkedes Nibe Sejlklub at få en aftale 
i stand med Beredskabsstyrelsen om at få 
det attraktive ”MAYDAY - kan du redde liv til 
søs?” kursus til Nibe igen. 

Kurset blev sidste år gennemført med 
stort udbytte for 13 af vores medlemmer. 
Her var tilbagemeldingerne, at såvel indhold 
og de udleverede materialer - som den un-
derholdende måde, kurset blev afviklet på, 
gav så megen livsvigtig viden, at alle vores 
medlemmer burde have chancen for at del-
tage. Her får man virkelig noget for pengene. 
Vi får Samme instruktør til Nibe Sejlklub 
den 19 -20 marts.

Standerhejsning
Lørdag den 30. april  
kl. 13.00

Vi mødes ved klubhuset til standerhejsning.

Pølser og drikkevarer kan købes til klubpriser

www.rydbulen.dk

Lørdag den 30. april kl.19.00 i sejlklubbens lokaler

Tilmelding modtages gerne nu, men senest den 24. april til:

Michael Steglich-Petersen tlf. 4070 6946 eller michael . steglich@orionpharma.com

(Obs.: Tilmelding max. 50 personer, så først til mølle princippet gælder).

God mad, godt humør og levende musik.
Drikkevarer til de sædvanlige lave priser.
Pris kr. 175

Endnu engang leveres musikken af vort  
”husorkester” Ryd Bulen

Tilriggerfest

Så er det sidste chance for 
at deltage i MayDay kurset
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Kurset omfatter  
gennemgang af 4 moduler

HJERTE-LUNGE-REDNING

LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP

FØRSTEHJÆLP VED TILSKADEKOMST

FØRSTEHJÆLP VED SYGDOMME 

På kurset vil du bl.a. lære aflåst sideleje, 
hjertemassage, kunstigt åndedræt, psykisk 
førstehjælp, behandling af småskader, blød-
ninger og mindre knoglebrud, behandling af 
ætsninger og forgiftninger samt førstehjælp 
ved alvorlige og akut opståede sygdomme. 

deltager - heri indgår også 2x en let frokost i 
klubhuset.

Der er begrænset deltagerantal - ialt 14 pr. 
hold, så tilmeld jer snarest. (pladser tildeles 
efter ”først til mølle princippet”)

 Ved tilstrækkelig overtegning vil kurset 
blive søgt dubleret.

Tilmelding til:  Lene Åbom
E-mail: leneaabom@yahoo.dk
telf.: 23268786

Så er der igen mulighed for at deltage i et 
særdeles godt kursus i at redde liv til søs. 
Nibe Sejlklub har skaffet professionelle 
instruktører fra Beredsksbsforbundet til at 
undervise i et førstehjælpskursus, der er 
målrettet fritidssejlere og som bygger på de 
scenarier, som vi kan komme ud for på søen.

Kursets varighed er 12 timer, der gennem-
føres i week-enden 19. - 20. marts 2011 med 
6 timer pr. dag.

Prisen for deltagelse i kursus 250 kr. pr. 

Lær at redde liv
Hjælpen til søs kan være længe undervejs, 
og derfor er det vigtigt, at du kan yde før-
stehjælp, hvis ulykken sker. Ved livstruende 
ulykker er det afgørende, at hjælpen sættes 
ind inden for ganske få minutter. Det er i det 
tidsrum, at du kan gøre forskellen mellem liv 
og død. 

Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan 
lægger du lige en person i aflåst sideleje? 
Hvordan udfører du førstehjælp, når der er 
høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukne-
ulykke? 

Spørgsmålene er mange, og du vil kunne 
få svar på dem på førstehjælpskurset, der er 
målrettet søsporten. 

Kursus i  
Førstehjælp til søs

Kurset har følgende indhold:

- Ulykker rammer som regel uden varsel, og kun gennem grundig forberedelse kan du 
yde dit bedste, hvis ulykken sker på havnen eller på søen. Hvis ulykken sker på din båd 
eller for andre i din umiddelbare nærhed, kan førstehjælp gøre en forskel på liv og død. 
Hjælp derfor både dig selv og andre ved at udbrede budskabet om at lære førstehjælp 
og om at redde livet for dem, der er i nød. Liv reddes i nuet! 

HKH Kronprins Frederik 
Citat fra forordet til Beredskabsforbundets førstehjælpsbog ”Førstehjælp til søs for fritidssejlere”.

Weekenden 19. - 20. marts 2011 i Nibe Sejlklubs lokaler.
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Nytårssoiré i klubhuset Regattaskydning 2011

Igen i år stod Børge Nygaard og Jørgen Chri-
stensen for et vel afviklet arrangement, hvor 
31 glade deltagere var mødt op. Det var 10. 
gang der blev afviklet regattaskydning i Nibe 
Sejlklubs klubhus, lørdag den 5. februar.

Vanen tro, startede arrangementet kl. 
9.30 med morgenkaffe og rundstykker med 
pålæg, samt lidt ”bittert” til at rense halsen 
og bringe nerverne lidt i ro. Medens vi drak 
kaffe og fik renset halsen, fortalte Børge lidt 
om reglerne, som vist kun stadig meget få 
forstod fuldt ud, samt reglerne for sikkerhed 
omkring køkkenpersonale mv. Sidstnævnte 

var reglerne om at indstille skydning og 
sikre, når det røde flag kom frem fra køk-
kendøren.

Klokken 10 påbegyndtes skydningen 
efter det første mål. Da der åbenbart var 
tvil om hvilket mål der var det første, valgte 
man at påklæbe en gul ”memo” over det 
mål der var det gældende. Herefter gik det 
bedre, bortset fra at enkelte åbenbart toede 
at det var ”memoen” man skulle ramme.

Alt gik stadig planmæssigt, og da de 4 ud 
af 6 mål var ”nedlagt”, var der fokost med 
2 slags sild med behørigt tilbehør, samt 

Børge Nygaard og Jørgen Christen stod igen 
i år for et flot arrangement.

Som traditionen byder, blev der, fredag den 
31. december fra klokken 16.30 til 17.30, in-
viteret til nytårssoiré i sejlklubbens lokaler..

Det ses tydeligt på billederne at stem-
ningen var god, og der blev serveret både 
lidt sødt og lidt flydende til ganen.

Det er en god optakt til nytårsaften, lige 
at samles i klubhuset, og her hilse på ven-
nerne i Nibe Sejlklub.
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efterfølgende skipperlabskovs, der også er en 
tradition.

Under frokosten sad jeg til bords med 
Børge og Jørgen, og under samtalen kom 
vi ind på lidt af historien omkring regat-
taskydningen i Nibe Sejlklub. Det var her 
jeg blev bekendt med at det var 10. gang der 
blev afholdt regattaskydning. Altså en slags 
jubilæum.

Børge fortalte at han i 2001, i en samtale 
med Niels Færch, kom med en udtalelse om 
at det kunne være sjovt at arrangere noget i 
stil med skytteforeningernes ”fugleskydning” 
og marineforeningernes ”fregatskydning” i 

Ved skiveskydningen var der flere omskyd-
ninger – her fik Per Langgard en 1. præmie 
og Lennart Olson 5 præmier af 6.

Ved det amerikanske lotteri var præmi-
erne mere fordelt.

Vanen tro var der nogle der hyggede sig med 
at spille kort i ventetiden mellem skydnin-
gerne, og i det hele taget gik snakken lystigt, 
både ved spillebordet og øvrige borde. Arran-
gementet er rigtigt godt til at ryste klubbens 
medlemmer sammen, og det kan da også 
varmt anbefales til klubbens nye medlem-
mer at deltage næste gang regatta skydning 
afholdes.

Præmielisten blev således:

Regattakaptajn: Lennart Olson

Styrmand: Birgitte Skytte: Jan
 Andersen  Bolis

Hovmester: Benna Skytte: Knud
 Mølgaaard  Larsen

Maskinmester: Anni Skytte: Jan
 Wieben  Bolis

Bådsmand: Lennart Skytte: Jens
 Olson  Bach

Matros: Per Skytte: Palle
 Langgaard  Willemose

Da bådene blev sat på land for vinteren, åbnede Nibe Sejlklubs Venner ”Oles Bar” hvor 
også medlemmer af Nibe Sejlklub er velkommen. Her hygges, deles erfaringer og skabes 
venskaber. Oles Bar er åben hver fredag fra 17 - ??, og drikkevarer sælges til klubpriser.

Vi håber både at se klubbens nye medlemmer her, og til klubbens øvrige arrange-
menter, hvor der er rig mulighed for at lære klubbens ”gamle” medlemmer at kende.

”Oles Bar” i klubhuset

sejlklubbens regi. Dette anså Niels Færch 
som en god idé, og sagde ”sæt igang”. De 
første par gange arrangerede Børge sam-
men med Jørgen Abildgaard - første gang i 
efteråret 2001.

Efter et par års stilstand gik Jørgen Chri-
stensen ind i samarbejdet med Børge. Dette 
samarbejde har nu i en del år fungeret til 
alles tilfredshed, og det håber vi, at det bliver 
ved med i endnu en del år fremover.

Efter frokost blev de sidste 2 mål skudt 
ned, hvorefter årets regattakaptajn kunne 
kåres, og dette års kaptajn er Lennart Olson.

Til venstre står årets kaptajn og venter på 
sin chance til at placere det afgørende skud.

Der blev også tid til at markere en 80 års 
fødselsdag med en buket blomster.
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Danebo
	 tættere	på

Kom godt i hus med EDC Danebo

Områdets klart mest  
sælgende ejendomsmægler!
40 års erfaring i lokalområdet er ingen tilfældighed - vi kender 
hver en krog i området, og ved hvad ejendommen skal koste!

Vi er kæden med flest butikker i Nordjylland, og det er en styrke. 
Men at være de største er ikke det vigtigste for os. 

Vi har som mål at være de bedste. Dem, der sikrer dig den 
 bedste bolighandel gennem nærvær og engagement.

Kildegade 31A · 9240 Nibe · 924@edc.dk · Tlf. 98 35 25 55
www.edcdanebo.dk

Margit 
Kjærsgaard
sagsbehandler

Ole 
Nicolajsen
Statsaut. ejd.mægler

Claus 
Sørensen
Statsaut. ejd.mægler

Michael 
Møller
Statsaut. ejd.mægler

Husk - vi har åbent 

alle ugens 7 dage!

Nibe

Husk	at	Nibe	Sejlklub		
også	giver		

mulighed	for	ægtefællemedlemskab

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.

Brug hjemmesiden  
og meld jer til nyhedsmail
Nibe Sejlklub vil gerne gøre mere for at for-
bedre informationen til medlemmerne. Men 
det kræver også at medlemmerne selv gør en 
indsats for at få informationen, bl.a. ved selv 
at søge den på klubbens hjemmeside og/
eller sende jeres mailadresse til Lene Aabom 
- leneaabom@yahoo.dk - så vil I modtage en 
nyhedsmail hver gang der kommer nyheder 
eller ændringer i klubbens arrangementer, 
der ikke kan nå at komme i bladet her.

Da vi ofte hører at medlemmerne ikke al-
tid kan finde det de søger på klubbens hjem-
meside, vil jeg godt lige give en rundvisning i 
hvor man finder de forskellige ting.

Som man vil kunne se når man kommer 
ind på forsiden, så er aktivitetskalenderen 

her, samt et link til det seneste nummer af 
Sejlrenden. Er der noget klubben gerne vil 
slå et ekstra slag for, så er dette nævnt øverst 
på forsiden. Aktive links, som f.eks. det sidste 
nummer af Sejlrenden, er markeret med fed 
grå tekst. Når musen føres hen over et aktivt 
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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 2011.

•  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 dig

link, vil man se at pilen ændres til en hånd, 
og klkker man så, åbnes linket.

Går man så over i menuen til venstre, og 
åbner ”Klubben”, kan man her vælge f.eks. 
”Aktiviteter kommende”, som er en kalen-
der i stil med den på forsiden, men denne 
kalender vil med tiden blive lidt mere 
uddybende end kalenderen på forsiden. Så 
er der menupunktet ”Aktiviteter referater” 
som vist her til højre. Her er indsat links til 
pdf-filer der kan åbnes (teksterne med fed 
grå tekst). Går man ned under ”Vedtægter”, 
klikker man også på det aktive link her, og 
så åbnes vedtægterne i Word. Under ”Refe-
rater” er der links til referater fra bestyrel-
sesmøder og generalforsamlinger.

Under ”Nyheder” er der samlet links til 
de nyeste tiltag, på tværs af emner, og disse 
flyttes så ned under ”Arkiv”, efterhånden 
som de ikke er nyheder mere.

Under ”Kontaktpersoner” kan man 
finde telefonnumre, se kontaktpersonernes 

funktioner og sende mails til de forskellige 
kontaktpersoner.

Under ”Klubblad” kan man finde samtlige 
numre af Sejlrenden siden nummer 1 2007 
samt enkelte ældre numre tilbage til num-
mer 3 2004.

Under ”Links” er der links til klubber for 
forskellige bådtyper, og så er det påbegyndt 
at lægge links ind til medlemmernes hjem-
mesider, i det omfang medlemmerne ønsker 
dette. Send linket til niels@nj-multimedie.dk 
såfremt I har en hjemmeside der skal laves 
et link til.
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at vi må løfte i flok for at bibeholde pri-
sen nogenlunde på nuværende niveau, og 
hjælpes ad med at få kabalen til at gå op. Fra 
Havnekontorets side er der her et forslag til 
kommende søsætning: Der søsættes fra en 
ende af. Det betyder at så vidt muligt alle/de 
fleste er klar, tager både fra to rækker af gan-
gen, og derved spares meget tid på flytning 
af kran og en masse unødig frustration og 
ventetid for jer bådejere. Større og tidskræ-
vende både køres separat på en fastlagt dag. 
Dette er kun et forslag. Andre forslag/tiltag 
er meget velkomne til undertegnede.

I forbindelse med optagning 2010 havde 
vi en optagningsdag med kraftig blæst. Efter 
et par timers overvejelse påbegyndte vi 
optagning. Vinden gjorde at vi havde svært 
ved at holde bådene fri for sammenstød 
med mastekranerne. Vi valgte at fjerne den 
lille mastekran, da den alligevel skal væk 
i forbindelse med kommende oprensning 
af havnen. Kranen genopstilles naturligvis 
igen, dog rykkes den lidt længere hen mod 
tankanlægget for bedre udnyttelse af begge 
kraner samtidig. Har dette tiltag været til 
gene for nogen, beklager jeg naturligvis.!

På gensyn i Nibe Lystbådehavn.
Torkild Gade
Havnefoged.

Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

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

Jeg vil her forsøge at beskrive forholdene 
omkring afvikling af søsætning og optagning 
af både. Vi har aftale med vognmandsfir-
maet Tage E. Nielsen fra Herning. De stiller 
med 2 kraner og 2 lastvogne til at køre med 
både.  Firmaet har materiellet der kan magte 
alle de typer og vægtklasser af både vi har 
i havnen. Endvidere er de meget fleksible 
mht. optagningsdage. Timeprisen for leje 
af én kran er op til kr. 1750,00 + moms. Vi 
planlægger på at kunne køre med 4 både i 
timen, med en gennemsnitspris på kr. 700,00 
pr. båd. Vognmanden har for at spare tid ved 
flytning af kranen på vinterpladsen, gjort 
nogle tiltag. Det skal vi fra havnens side 
også. Derfor er der konstant en prioritering 
af rækkefølgen bådene flyttes i.  Dvs. kan vi 
løfte 4-5 både uden at flytte kranen er der 
meget tid at spare, og dermed kan vi holde 
tidsplanen. Der er stadig enkelte bådejere 
der ankommer alene, og chaufføren skal 
bruge tid på at flytte stropper og hjælp til 
stativet, og den går ikke. Derved opstår der 
til tider alt for lange ventetider for enkelte 
både, og er vejret dårligt gavner det jo ikke 
på humøret. Kommer vi i den situation igen, 
er Havnekontoret naturligvis altid åben 
med en kop varm kaffeJ. Hvis man laver 
regnestykket med 4 lastbiler, 4 chauffører 
og 4 både i timen, vil man komme frem til 

Fortsat fælles  
søsætning/optagning?


