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Brugsret til pladser:
3,0 X 12,5 M     kr.   8.000,-
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Medlemskab af havneforeningen er obligatorisk (inkl. i lejepris)
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K A L E N D E R E N

Husk at give kassereren  
meddelelse ved adresseændring
michael.steglich@orionpharma.com
eller tlf. 4070 6946 Michael Steglich-Petersen

År 2011

30/4  Standerhejsning

30/4  Tilriggerfest

5/6  Blå Flag dag

18-19/6  Familietur til Livø

23/6  Sct. Hans kl. 19

23-25/9 Herretur

?/?  Introduktionsmøde duelighedsbevis 
Dato og tidspunkt mv. vil blive  
offentliggjort på Sejlklubbens  
hjemmeside.
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Generalforsamling  
i Nibe Sejlklub

Referat af Nibe Sejlklubs Ordinære general-
forsamling torsdag, den 10. marts 2011. 

Formand Lene Åbom bød velkommen og 
bad om 1 min. stilhed til minde for vores 
mistede medlem Finn Nedergaard.

Herefter fortsatte generalforsamlingen 
ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erik Møller, der blev 
valgt.

Dirigenten kunne konstatere, at general-
forsamlingen var lovligt varslet og indkaldt 
og gav derefter ordet til formanden for:

2. Bestyrelsens beretning
FM gennemgik årets aktiviteter og ønskede 
under gennemgang af beretningen en tilken-
degivelse af et løsningsforslag på problem-
stillingen om, at festdeltagerne – primært 
kvinderne – i forbindelse med oprydning 
og opvask skulle stå ude i køkkenet, når der 
var spisning i klubhuset. Løsningen kunne 
være et tillæg på 25 kr. pr. pers til at hyre 
hjælp udefra. Forslaget fik en meget positiv 
modtagelse. 

Ved afslutningen ønskede formanden en 
tilkendegivelse fra generalforsamlingen om 
den førte linje i bestyrelsesarbejdet gennem 
året. Det medførte flere positive tilkendegi-
velser og accept på at fortsætte denne aktive 
linie.

Bestyrelsens fulde beretning følger efter 
referatet.

3. Forelæggelse af regnskab
Kassereren gennemgik årets regnskab som 
blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget samt 
kontingentfastsættelse

Kontingentet foreslået fastholdt på 600 kr. 
og kontingent og budget blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af kasserer
Lars Rudkjøbing ønskede ikke genvalg. Der 
kunne ikke findes frivilligt emne i general-
forsamlingen, hvorefter bestyrelsen foreslog 
Michael Steglich-Petersen.

7. Valg af  
bestyrelsesmedlemmer

På valg: Michael Steglich.Petersen, Søren Ju-
stesen og Peer Hersleb (ønsker ikke genvalg)

Følgende blev valgt: Lise Damsgård, Jan 
Bolis, Søren Justesen (genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter til  
bestyrelsen

Følgende blev valgt: Per Jensen og Lars 
Andersen

9. Valg af 2 revisorer og  
1 revisorsuppleant

Følgende blev valgt: Jørgen Nygård, Jens 
Anton Røjen og Michael Mogensen (alle 
genvalg)

10.  Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål om pris og betin-
gelser for udlejning af klubhus. Kun med-
lemmer kan leje klubhuset og alle betin-
gelser og anvisninger for brug fremgår af 

i bestyrelsen: Lise, Jan, Per og Lars. Velkom-
men til jer alle. Vi ser alle frem til et godt og 
konstruktivt bestyrelsesarbejde.

Ungdomsafdelingen har også fået nyt 
medlem.

Kristian Kaasing har meldt sig som 
juniortræner. Inde i bladet kan I læse mere 
om Kristian’s kvalifikationer for at påtage 
sig denne opgave i samarbejde med Bo 
Skov. Vi har i bestyrelsen i samarbejde med 
Dansk Sejlunion udarbejdet et uddannel-
sesprogram til Kristian, således at han fra 
efteråret vil blive klædt endnu bedre på for 
at kunne løfte opgaven i ungdomsafdelin-
gen med en træner/lederuddannelse. Dejlig 
at vi igen skal se disse herlige optimistjoller 
ude på vandet.

Velkommen Kristian. 
Vi glæder os til samarbejdet.
Vor klubstander vil om kort tid blive 

fundet frem fra sit vinterhi. Årligt eftersyn 
og reparationer vil blive fortaget.  Den skal 
vejre smukt over havnen hele sommeren 
ved vort klubhus. Mindre kan ikke gøre det 
efter en del af klubbens medlemmer har 
været på poleringskursus. De nypolerede 
både har aldrig været så flotte.  Man kan 
spejle sig i dem.  

Juniorafdelingen vil lørdag den 30. april 
kl. 11.00  starte sæson 2011 op.

Seniorafdelingens næste arrangement er 
standerhejsningen lørdag den 30. april kl. 
13.00 med det sædvanlige traktement og 
om aftenen tilriggerfest.

Vel mødt til åbning af sejlersæson 2011 i 
Nibe Sejlklub.

Lene Åbom
Formand 

Bestyrelsen har ordet

Det har været en hård vinter både til vands 
og til lands og i denne vinterkulde er mange 
generalforsamlinger blevet afviklet i og 
omkring Nibe Havn i løbet af de sidste par 
måneder. Dette nummer af Sejlrenden for-
tæller meget tydeligt om dette med referater 
fra diverse generalforsamlinger.

Vor egen generalforsamling forløb frede-
ligt og roligt med et fint fremmøde. 

Der har været lidt uro vedrørende med-
lemmer, der har flere bestyrelsesposter i og 
omkring havnen.  Har du som medlem af 
Sejlklubben et problem vedrørende dette, 
er du meget velkommen til at rette hen-
vendelse til bestyrelsen eller direkte til mig 
som formand for Nibe Sejlklub. Det er bedst 
med rene linjer og en klar kommunikation, 
hvorfor jeg vil opfordre vore medlemmer 
til at gå direkte til kilden og dermed undgå 
rygtedannelser.

De personer, der er valgt på de forskel-
lige generalforsamlinger i og omkring Nibe 
Havn, er alle uden undtagelse valgt af enige 
generalforsamlinger, og det er stadig general-
forsamlingerne, der er den øverste myndig-
hed i vore foreninger.

Der er i Havneforeningen og i Sejlklubben 
på tidligere generalforsamlinger besluttet, 
at man skal arbejde frem mod et tættere 
samarbejde mellem de to foreninger.

De to bestyrelser er så forskellige i deres 
opbygning, at en egentlig sammenlægning 
ikke er juridisk mulig, men vi vil fra Sejlklub-
ben side fortsat forsøge at øge samarbejdet.

Bestyrelsen for Nibe Sejlklub har konsti-
tueret sig efter generalforsamlingen, og på 
omslaget i dette blad vil det fremgå, hvem 
der nu varetager hvilke opgaver. Nye navne 
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de udleverede papirer i forbindelse med 
udlejningen.

Forslag om at udskifte el-radiatorer for at 
opnå besparelser på varmebudgettet. Afven-
ter renovering og udbygning af klubhuset.

Der opfordres til at melde sig til projekt-
gruppe ”Nyt Klubhus” så vi får det bedst 
mulige projekt for pengene.

Forespørgsel om projekt ”Bølgebryder” ved 
havneindløbet. Projektet ligger i SI.

Formanden takkede dirigenten for god ro 
og orden. Sejlklubben var herefter vært for 
smørrebrød med øl og vand.

Ole Friederich
Næstformand/referent

Bestyrelsens beretning ved 
generalforsamlingen 2011
Velkommen til den årlige generalforsamling 
i Nibe Sejlklub.

Det er en glæde for bestyrelsen at se så 
mange medlemmer til den årlige generalfor-
samling.

Et år er gået siden vor sidste generalfor-
samling og meget er sket siden da.

For at holde lidt styr på det hele har jeg 
valgt at opdele beretningen i 3 hovedgrup-
per

1.  interne aktiviteter
2.  externe aktiviteter
3.  bestyrelsesarbejdet

1.  Interne aktiviteter
Den nye bestyrelse, der blev valgt ved sidste 
års generalforsamling lovede medlemmerne, 
at vi ville være en aktiv arbejdende besty-
relse, der ville afvikle kurser/møder/under-
holdning med sejlerrelaterede emner.

Ser vi tilbage på året som er gået, så 
mener jeg som formand, at vi som bestyrelse 
i samarbejde med Vennerne og vore egne 
medlemmer til fulde har indfriet dette løfte. 
Tak til alle der har deltaget.

Vi har på det faglige haft sikkerheden til 
søs i højsæde.

Der har været arrangeret 3 maydaykurser, 
hvoraf det ene dog måtte aflyses.

MOB kurset blev også afviklet med god 
tilslutning. Her en stor tak til Kræsten Graae 
som fik lov til at nyde september’s lidt kølige 
vand fuld ud, for det tog lidt længere tid for 
mandskabet at få ham ”reddet” end plan-
lagt, for Kræsten var noget tungere end en 
redningskrans.

Der har været planlagt et tidevandskur-
sus, som beklageligvis måtte aflyses på grund 
af manglende tilslutning.

Jørgen og Jonna’s sommertur til Sct. 
Petersborg blev til en rigtig hyggelig aften i 
klubhuset i samarbejde med vennerne.

Regattaskydningen var igen en stor succes 
under kyndig og sikker afvikling af Børge 
Nygård og Jørgen Christensen

Og som det sidste kursus i denne vinter 
har vi arrangeret et kursus i bådpolering 
som Jess Nielsen har tilbud at afvikle. Også 
dette arrangement har stor tilslutning.

Det er rigtig dejligt, når vore egne med-
lemmer henvender sig og tilbyder at stille 
deres kvalifikationer og specialviden til 
rådighed for klubbens medlemmer.

Tak til alle der har deltaget i aktiviteterne.
Også i denne periode har vi afholdt 

standerhejsning og standerstrygning med 
tilhørende medlemsfester, samt nytårssoire 
og nytårskur.

Som noget nyt havde vi i år arrangeret 
musik til standerstryningen, hvilket blev 
meget positivt modtaget.

Der er blevet rejst en problemstilling omkring 
vore arrangementer med spisning i klubhuset, 
specielt fra kvinderne i klubben.

Hvor sjovt er det lige at møde op sammen 
med andre festklædte medlemmer for så stå 
ude i køkkenet med opvasken? Det har været 
et tilbagevendende problem, som det må være 
på tide at få løst det på en eller anden måde. 
Vi er en del, mig selv incl., der er trætte af at 
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vaske tallerkener, når man har forventet at 
deltage i festen.

Løsningsforslag: Hver gæst erlægger 25 kr. 
ved festerne og det indsamlede beløb anvendes 
til at købes  opvaskehjælp udefra. 25 kr er et 
beskedent beløb for at få løst problemet og en 
mulighed for, at alle kan deltage i festlighe-
derne.

Jeg vil bede generalforsamlingen tage stilling 
til dette.

En speciel tak til vort husorkester, Ryd Bulen, 
som gang på gang stiller op, når vi kalder.

SI
Efter sidste generalforsamling fik Nibe 
Sejlklub en positiv tilkendegivelse fra SI 
vedrørende de ledige byggefelter ved siden af 
klubhuset.

Det har været lidt svært at få frivillige 
til at melde sig til en arbejdsgruppe, men 
det lader til, at vi er ved at få nedsat en 
arbejdsdygtig gruppe der indtil nu består af 
4 personer.

Klubhuset
Klubhuset anvendes af mange forskellige 
personer, og det bliver bestemt ikke altid 
afleveret i den stand som er ønskeligt. Vi ved, 
det er et gammelt og noget nedslidt hus og 
det er et tilbagevendende problem, at der 
ikke er rent. Vi har fået mulighed for at få 
en ”dame” til at komme forbi og checke/ved-
ligeholde rengøringsstandarden. Men dette 
fratager ikke os selv at sørge for at huset 
efterlades rimeligt.

Sejlerskolen
I efteråret afsluttede vi kurset i praktisk sej-
lads. 3 kursister bestod efter kyndig under-
visning fra Carsten Borup. Tillykke til dem 
og tak til Carsten.

Den teoretiske del af duelighedskursus 
er også i år med Ole Asp som underviser og 
tovholder ved at blive afviklet. En meget stor 
tak til Ole. Det er et stort kursus at skulle 

afvikle alene.
Også her stor tilslutning. 
Herefter venter den praktiske del for en 

del af kursisterne.
Men hvem skal undervise dem i den 

praktiske del ?
Det har været svært at finde 4 frivillige til 

denne funktion, så har du lyst, modtager vi 
meget gene en henvendelse fra dig.

Ungdomsafdelingen
På dette område har Bo stadig været tov-
hol der, selv om han meget gerne så nye 
deltagere til at aflaste ham.

Den lille Fede
Under Nibefestivalen havde vi klubhuset til-
gængeligt for alle. Inden festivalen startede, 
opsatte vi møntautomater ved bruserne, 
hvilket gjorde, at der ikke var det store mis-
brug som året før. Ligeledes var vi koblet op 
på den fælles rengøring som blev foretaget i 
alle havnens bygninger.

IB
Også på dette punkt har vi været så heldige, 
at frivillige spontant har tilbudt sig. Lise 
Damsgaard og Jan Lauritsen har sammen 
tilbudt at være tovholdere omkring IB. 

Fælles sejlture
Familieturen til Livø blev til en rigtig hyg-
gelig weekendtur med 7 deltagende både og 
fælles grillaften.

Herreturen, blev afviklet sidste weekend i 
september. 22 både 68 mand, rekordantal, og 
som sædvane, kommer der ikke mange in-
formationer ud om indholdet af turen. Dog 
er der sivet lidt ud, turen forløb som planlagt 
og de sædvanlige steder blev besøgt.

2  Eksterne aktiviteter:

SIFA
Som noget nyt er vi som klub blevet synlige 
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i SIFA. Vi forsøger at møde op med 1-2 
repræsentanter til deres orienteringsmøder. 
Det er for os en ny samarbejdspartner, og 
det giver os en stor berøringsflade til andre 
sportsklubber i Aalborg kommune.

Dansk Sejlunior
Også i Dansk Sejlunion er vi blevet synlige. 
Vi forsøger at sende repræsentation til di-
verse infomøder i kreds Nordjylland.

Ligeledes har jeg som formand deltaget i 
Dansk Sejlunions klubkonference i novem-
ber sidste år. Det var virkelig en øjenåbner. 
Vi er ikke den eneste klub med et forholdsvis 
lille medlemstal, der har problemer med at 
dække mangeartede aktiviteter i klubregi. 

I det kommende år vil der fra dansk sejl-
union komme nye og meget synlige tiltag til 
glæde for den enkelte sejler.

Alle medlemmer i Nibe Sejlklub er nu 
registreret i Dansk Sejlunion og vil for frem-
tiden modtage klubbladet. Sker det ikke, vil 
vi meget gerne have en henvendelse fra Jer 
så vi kan få rette op på registreringen.

Sct. Hans arrangementet
Igen i år blev det et kæmpe tilløbsstykke. 
Jeg tror aldrig øl og pølseholdet har haft så 
travlt. Godt gået. 

Højtaleranlægget der skulle bruges, var 
ikke godt nok. Det blev kun de der stod tæt 
på Peter der havde mulighed for at høre, 
hvad han sagde.  Ligeledes blev midsommer-
visen sunget i forskellige tempi og forskellige 
tonelejer rundt om bålet. 

Det virkede ikke specielt heldigt den 
aften, men set i bakspejlet, lidt morsomt.

Det gør vi noget ved i år, og samtidig skaf-
fer vi noget musik til midsommervisen, så 
alle synger sammen linje i sangen samtidigt.

Lim Fjorden Sammen
Dette er et samarbejde, vi har startet op i 
foråret. Vi forsøger at sende alle de tilbud vi 
får fra andre klubber frem til vore medlem-
mer. Meget ofte komme diverse tilbud så 
sent, at vi ikke kan få dem med i Sejlrenden. 
Vi sender oplysningerne ud via rundemail, 
men det er ikke alle der er koblet op på 
denne. Ligeledes annonceres alt nyt på vores 
hjemmeside. Derfor vil vi opfordre alle, der 
ikke er med i mailsystemet om at besøge 
vores hjemmeside lidt oftere.

Havnens Dag
Bestyrelsen har valgt ikke at deltage i denne 
aktivitet. Det er et stort planlægningsarbejde 
der ligger bag havnens dag og det publikum 

Støt	vore	annoncører	-	de	støtter	dig!
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der kommer til arrangementet har meget 
lidt interesse i at sejle.

3  Aktiviteter i bestyrelsen
Efter sidste års generalforsamling blev besty-
relsen sammensat lidt anderledes og der er i 
løbet af året sket tilretninger.

Tom Nielsen valgte efter meget få måne-
der i bestyrelsen at forlade den igen.

Peter Altenborg flyttede til Snaptun og 
forlod derfor bestyrelsen efter 6 meget aktive 
år.

Derfor har vor supp. Søren Justesen i 
næsten hele denne bestyrelsesperiode været 
aktivt medlem af bestyrelsen.

Niels Jakobsen har været klubbens redak-
tør gennem flere år og har det sidste år også 
stået for vor hjemmeside. Funktioner som 
han klarer meget effektivt og til alles ros.

Peer Hersleb har af personlige årsager 
valgt at holde pause i det sidste ½ år og øn-
sker at fortsætte med denne pause det næste 
år fra bestyrelsesarbejdet.

Peer har derfor valgt at deltage de næste 
år som supp. for at holde kontakten til besty-
relsen, hvilke vi er glade for. 

Vi forstår alle din begrundelsen for denne 
beslutning. Du skal være velkommen tilbage.

Lars Rudkøbing har ikke ønsket genvalg til 
bestyrelsen. Vi håber Lars at du vil fortryde 
denne beslutning og vende tilbage til besty-
relsesarbejdet på et andet tidspunkt.

Vor bestyrelsesmanual er igennem året 
blevet tilrettet og vore manualer til arran-
gementerne er blevet tilrettet, hvilket gør 
ansvarsfordelingen let og overkommelig.

Ligeledes har vi fået udarbejdet en folder 
til udlejning af klubhuset.

I skrivende stund er næstsidste hånd 
ved at blive lagt på velkomstfolderen til nye 
medlemmer.

Afslutning
Jeg blev valgt som formand for Nibe Sejlklub 
på sidste års generalforsamling.

Det har været et spændende år med rigtig 
mange udfordringer. 

Men vi har brug for generalforsamlingens 
tilkendegivelse af, om den linje, vi nu har lagt 
for dette års bestyrelsesarbejdet, er den linje vi 
skal følge det næste år.

Jeg vil her gerne sige tak til den samlede 
bestyrelse til klubbens medlemmer og Ven-
nerne for den opbakning jeg har fået, ingen 
nævnt ingen glemt, men en speciel tak skal 
der alligevel lyde til Michael, som ved vort 
formandsskifte sidste år, lovede at hjælpe 
mig fra start. Det er ikke kun blevet ved 
tomme ord, men til rigtig meget samarbejde 
omkring mange facetter i og omkring Nibe 
Sejlklub. 

Tak for det Michael.
Jeg kan kun på det kraftigste opfordre 

nye som gamle medlemmer at stille op til 
bestyrelsesvalget eller i et udvalg, for der sker 
rigtig meget i og omkring Nibe sejlklub.

Jeg vil afslutte bestyrelses beretning med 
at rette en stor tak til alle der har deltaget 
og ydet en indsats for Nibe Sejlklub. Om ind-
satsen har været stor eller lille er ikke helt 
så vigtigt, det er engagementet der tæller og 
det er det der med til at tegne et billede af 
Nibe Sejlklub. Vor sejlklub skal til stadighed 
udvikle sig til glæde for vore medlemmerne, 
og vi ved alle, at intet kommer af sig selv.

En god sejlklub er ikke lig med gode klub-
medlemmer men gode klubmedlemmer er 
lig med en god sejlklub.

Pbv
Lene Nørkjær Åbom
Formand  

Husk
at behandle andres grej 

med respekt,  
når masterne nu igen skal 

ud af skuret.
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Generalforsamling i 
Nibe Sejlklubs Venner

Referat fra generalforsamling den 10/3 2011 
i Nibe Sejlklubs Venner

Valg af dirigent blev som sædvanlig for-
manden selv, fordi han gør det så godt og ef-
fektivt. Derefter fremlagde han sin beretning 
for 2010:

”Som jeg sagde sidste år, er ”vennerne” 
blevet en ”sprælsk” teenager, der nu er i sit 
15. år – og den udvikler sig stadig – og er 
måske ved at være klar til at påtage sig mere 
voksne opgaver.

Man kan måske sige:
Den er vokset ud af de snærende ram-

mer, som forældrene (Ellen, Ole og jeg) har 
sat op. Faktisk tror jeg, det er på tide, at der 
kommer yngre og mere visionære ”forældre” 
til, så teenageren ikke bliver hæmmet i sin 
udvikling.

Der er flere spændende tiltag på Havnen, 
som ”vennerne” i de snærende bånd ikke 
kan give sig i lag med, men som den sikkert 
gerne ville. Hvis ”vennerne” ikke gør det, 
skal andre jo træde til, og det må være ”Mor 
Sejlklub”, der tager ansvaret.

Jeg tror, det ville være godt, hvis nogle af 
”Mor Sejlklubs” medlemmer tog over og fik 
koordineret alle sejlklubbens arrangementer 
ind i ”vennerne”.

Sejlklubben har jo efterhånden rigtig 
mange arrangementer: Standerhejs og –
stryg, Sct.Hans, familietur, bådmessebesøg 
(som jo smuttede i år), nytårskur og måske et 
kommende musikarrangement på havnen.

Jeg vil tage kontakt til ”Mor Sejlklub” for 
at undersøge mulighederne.

En kæmpe stor tak til vore flittige og 
opfindsomme bartendere, til de skønne 
”ungmøer”, der fra tid til anden har kreeret 

diverse gastronomiske vidunderretter til 
barens gæster – og til Ole, den aldrende 
bogholder, der som sædvanligt har sørget 
for, at forsyningssituationen altid har været 
perfekt.

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

Nååå ja, der var også noget med nogle 
penge. Vor altid overvågende og efterhånden 
meget aldrende bogholder, der nu også er 
gået på pension, har meddelt, at han ser sig 
i stand til at ”vride” 10.000 kr. ud af regnska-
bet til ”Mor Sejlklub”, der nok som sæd-
vanligt vil bruge pengene på noget helt og al-
deles ligegyldigt pjank – vi får nok aldrig det 
lille ydmyge skilt ”Skænket af Nibe Sejlklubs 
Venner” på en god og nyttig ting – ak ja, det 
blev så ikke i vor tid.”

Herefter fremlagde vores bogholder regn-
skabet i en kort og konkret version (efter en 
venlig henstilling fra formanden):

Slutresultatet blev, at årets overskud 
blev 15.606 kr. samt en egenkapital på godt 
35.000 kr. Der blev således stadig plads til de 
10.000 kr. til Nibe Sejlklub (det er da flot).

Kontingentet blev fastsat uændret til 100 
kr. pr. år pr. person – 200 kr. pr. par.

Der var ikke indkommet forslag fra med-
lemmerne.

Vores udmærkede bogholder Ole Asp var 
på valg og blev med applaus – som forventet 
– genvalgt.

Der var ikke nogen, der havde indlæg 
under eventuelt.

Ellen Nielsen
Sekretær i ”vennerne”

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
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med revisorerne for at afklare evt. problem-
stillinger, men revisorerne ønskede ikke at 
deltage.

Revisor Ole Juhlert fremførte, at det efter 
hans overbevisning var en ugyldig bestyrel-
sesbeslutning at tillade broen og at den ikke 
ville være udgiftsneutral for havnen, da der 
måske ville forsvinde en plads.

Erik Møller oplyste, at han var med under 
den store omlægning af havnen og at der 
i den forbindelse ikke blev betalt for areal 
udover broens, da etablering af broer skete 
ifb.m. omlægningen. Ligeledes nævnte han, 
at vi jo har plads nok i havnen og alle beta-
ler samme kontingent, uanset om pladsen er 
2,5 eller 5,5 meter.

EM spurgte herefter, hvorfor der først var 
blevet betalt nu. PH svarede at han havde 
fået en opgørelse sidste år, men grundet 
alvorlig sygdom i familien mv., havde han 
desværre ikke fået gjort noget ved det før i 
februar. Derfor den sene faktura.

Jørgen Fristrup fremførte, at det ikke 
fremgår af vedtægter hvorledes ramslaget 
kan bruges. Ligeledes mente han, at det skal 
fremgå af vedtægterne, hvis suppleanter skal 
deltage i bestyrelsesmøderne.

Lene Aabom spurgte generalforsamlingen 
om denne kunne godkende regnskabet, hvil-
ket ikke resulterede i noget klart svar.

Per Jensen forslog herefter en mistillidsaf-
stemning.

Peer Herbsleb fremførte, at det kunne 
få alvorlige konsekvenser for havnen, hvis 
bestyrelsen og dermed projektlederen i 
havneoprensningsprojektet, skulle udskiftes 
midt under udførslen af projektet.

Herefter blev en afstemning sat i værk.
Afstemningsresultat for spørgsmålet: Har 

du tillid til bestyrelsen ?
Ja – 10 stemmer, Nej – 29 stemmer, Blank 

– 2 stemmer.
Regnskab kunne hermed ikke godken-

des og Generalforsamlingen kunne ikke 
fortsætte.

Michael Steglich-Petersen anmodede om, 

at bestyrelsen arbejdede videre som forret-
ningsbestyrelse.

Efter lidt diskussion blev der nedsat et for-
retningsudvalg, som skal forestå drift indtil 
ny bestyrelse er på plads.

Medlemmer: Erik Møller, Carsten Borup, 
Lene Aabom, Ian Svendsen og Lennart Ols-
son.

Årsberetning fra Bestyrel-
sen Nibe Lystbådehavn 3. 
marts 2011
1. Velkomst.

2. Valg af dirigent

3. Så gik der igen et år i Nibe Lystbådehavn 
og et ganske godt år.

Trods kong vinters faste greb i det våde 
element med mange væltede pæle lykkedes 
det trods alt mandskabet på ramslaget at 
genskabe havnens gamle look.

Jeg vil gerne, om vi kunne give ramslaget 
og dets folk en stående applaus.

4. Ramslaget nåede også at få en kraftig 
ovehaling i 2010, så det igen er klart til at 
tage fat på denne vinters ødelæggelser af 
havnen. Jeg er dog overbevist om, at ramsla-
get med team igen i år vil løfte opgaven til 
alles tilfredshed.

5. Bestyrelsen vil gerne takke alle fremmødte 
på arbejdslørdagen i foråret 2010, desværre 
gik det knap så godt med arbejdslørdagen i 
efteråret, da denne blev aflyst bla. pga. vejret 
– koordinering og manglende tilslutning.

6. Nibe havn fik endnu engang det blå flag 
til at vejre ved havnekontoret – det er jo 
næsten ved at blive rutine………men her ydes 
en god indsats fra havnefogeden for at få det 
til at lykkes…….en stor tak til Torkild.

Generalforsamling i  
Havneforeningen

Referat fra generalforsamling den 3. marts 
2011.

Formanden bød velkommen til general-
forsamlingen.

1. Dirigent. 
Henning Wieben blev foreslået af bestyrel-
sen og valgt. Han konstaterede, at der var 
indkaldt rettidigt til generalforsamlingen 
og at denne således var beslutningsdygtig, 
hvorefter han gennemgik dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning. 
Formand Stig I. Knudsen’s beretning findes 
efter referatet.

Spørgsmål til beretning:
Erik Møller (EM) spurgte til samarbejde mel-
lem Sejlklub og Havneforening. Der er kun 
1 fælles bestyrelsesmedlem trods hensigter 
om, at flere er gengangere. Ole Friederich 
svarede, at der er gode intentioner, men det 
er vanskeligt at få nye/flere til at gå ind i be-
styrelsesarbejdet. EM opfordrede til at vælge 
bestyrelsesmedlemmer fra Sejlklubben ind i 
Havneforeningen.

Lene Aabom (LA) havde et længere indlæg 
omkring hendes oplevelser som suppleant 
og spurgte om grunden til, at suppleanter 
ikke mere var med til bestyrelsesmøder.

Peer Herbsleb (PH) forklarede, at det er en 
bestyrelsesbeslutning ikke at have supplean-
ter med og at det normale i bestyrelser er, 
at suppleanter kun deltager ved længereva-
rende forfald fra et bestyrelsesmedlem.

LA henstillede til, at der blev udarbejdet 
en forretningsorden omkring dette.

EM spurgte til, hvem der havde lavet 

udbudsmaterialet til den igangværende 
oprensning. Stig I. Knudsen (SIK) oplyste, at 
det var DGE der havde stået for dette. Det 
blev kritiseret af flere, da det jo var DGE der 
lavede en regne fejl vedr. TBT indhold. SIK 
forklarede, at forundersøgelser samt udbuds-
materiale var lavet, da fejlen blev fundet.

Carsten Borup spurgte til hvordan mæng-
der blev afregnet. SIK oplyste, at det var 
opmålt i last i fartøjet. Flere stillede spørgs-
mål omkring dette og det blev diskuteret om 
der blev vejet ved aflevering i Rærup. SIK 
forsikrede, at der vil blive sørget for kontrol.

3. Regnskab. 
Ole Asp aflagde regnskab med påtegning. 
Revisorer havde bemærket forhold om-
kring etablering af bro ved plads 249 som 
følger: ”Revisor kan godkende regnskab, med 
følgende bemærkninger. At der bliver udarbej-
det regnskab på nyetableret bro udført i 2010, 
tilhørende Stig Knudsen (og Lars Bakkegaard, 
ref.). Det vurderes, at udgifter og indtægter 
følger regnskab 2010”.

PH takkede revisorer for grundigt arbejde 
og forklarede som følger: Der er 3 ting der 
skal betales for ved etablering af en stikbro. 
1. Pæle – disse har Lars og Stig selv indkøbt. 
2. Vandareal – der er udskrevet faktura 
på dette, som efterfølgende er betalt. 3. 
Ramning af pæle – Dette blev udført med 
bemanding af Lars, Stig samt venner. Grun-
det div. forhold, kunne man dog ikke slå de 
10 eksakte pæle til broen, men slog i stedet 
ca. 15 andre pæle. Bestyrelsen mener, at det 
var en god byttehandel for havnen.

PH oplyste, at efter bestyrelsen havde 
modtaget påtegningen, bad den om et møde 
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Arrangørerne bag messen er meget opsat 
på at få messen afviklet 2012, hvilket vi med 
glæde vil se frem til.

Når vi ved noget mere herom i løbet af 
vinteren, vil vi bringe det i Sejlrenden.

Lene Åbom 

7. En hjemmeside på internettet, der både 
er på dansk, engelsk og tysk, har givet øget 
besøg af udenlandske gæstesejlere, en tak 
til web master Finn N. Jensen for den gode 
hjemmeside og vedligeholdelsen heraf.

Besøgstallet i 2010 nåede op på 1256 gæ-
stesejlere, og det er jo ikke så dårligt endda.

8. Der er i 2010 også kommet en del nye 
både til lejepladser og købepladser. Vi vil 
gerne byde hjertelig velkommen til Nibe 
Lystbådehavn.

9. Nibefestival……..et årligt tilbagevendende 
- er nogle dage med heftig aktivitet på hav-
nen…Heldigvis var der også her frivillige til at 
hjælpe med affaldshåndtering, oprydning og 
ro og orden sammen med Havnemester alias 
Frank Kjær. Igen en stor tak for indsatsen.

10. Oprydning på vinterpladsen……..der er 
taget beslutning om at gøre noget ved de 
faldefærdige skrog på pladsen, bla. ved an-
noncering i statstidende for efterfølgende at 
kunne fjerne disse fra området.

11. Renden blev som bekendt ikke opren-
set i 2010, hvilket kom bag på mange …….. 
men heldigvis har det ikke givet problemer, 
der har være fin dybde i renden hele året. 
Den seneste pejling – foretaget af Ålborg 
Havn i forbindelse med uddybningsfartøjets 
besejling af Nibe Havn – viser at der pt. er 
meget lidt tilsanding af renden. Så uden 

større forårsstorme og strømninger ser der 
ganske fint ud. Pejleresultatet er ophængt 
her i klubhuset.

12. Så kom M/S John Madsen endelig i gang 
og næsten fri af vinterens greb.

Som det jo er bekendt for de fleste, har det 
største projekt i 2010 været oprensningen af 
havnen. Det er et projekt, der startede for 
en del år tilbage, men nu endelig er løbet 
af stablen med nye bundprøver, behandling 
af Miljøcenter Århus, Aalborg kommunes 
miljøafdeling samt Aalborg havn, der står for 
spulefeltet Rærup.

Bestyrelsen vil gerne takke generalforsam-
lingen for den store opbakning til projektet, 
som vil være til gavn for havnen mange år 
frem.

For god ordens skyld vil jeg lige nævne, at 
den høje pris for oprensning til en vis grad 
kan skyldes ulovlig bundmaling………..så hjælp 
havnen og hjælp jer selv ved ikke at anvende 
ulovlige bundmalinger.

Vi valgte rederiet Peter Madsen til udfø-
relsen af opgaven, idet det var den udbyder, 
der havde den bedste pris og tilbød et fær-
digt projekt, d.v.s. alt inklusive…opgravning-
bortkørsel i lukkede container-aflevering 
i Rærup - rengøring af rampe i Rærup og 
rengøring af kajplads efter endt arbejde.

Sluttelig vil jeg gerne takke den samlede 
bestyrelse for indsatsen og samarbejdet i det 
forløbne år.

Bådmessen i Års messehaller, der skulle 
afvikles over 2 weekender i maj, er i år blevet 
aflyst.

Det nye tiltag med en bådmesse i det 
nordjyske, bliver altså ikke en realitet i år.

Bådmesse i Års

Havneforeningen i Nibe Lystbådehavn har holdt ekstraordinær 
generalforsamling den 29.marts 2011.

Referat fra denne generalforsamling vil indenfor kort tid være 
tilgængelig på Havneforeningens hjemmeside.
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få et meget kraftigt stød fra skrueaksen på 
grund af overgang i ledningssystemet.

Ikke nok med at det er livsfarligt, det øde-
lægger også de elektriske installationer på 
din båd. En tæring, som du ikke har chance 
for at se.

Ledninger uden jordforbindelse SKAL ikke 
bruges ved eller i båden.

Våde elementer og ledninger uden jord er 
en aldeles farlig forbindelse. Så kære bådejer, 
få denne sag bragt i orden samtidig med at 
båden gøres forårsklar.

Lene Åbom

ningen, de både man kan komme ned på er 
mærket med skilt ”åben båd”, eftermiddagen 
går med snak og kik.

Det kunne jo tænkes at nogle blandt 
publikum fik lyst til at blive ejer af en LM-
båd, når man har prøvet at være ombord og 
oplevet hvor meget plads der er både i kahyt 
og cockpit.

Lørdag aften er der fælles spisning og grill 
med levende musik, der hygges, snakkes og 
nogle tager en dans til musikken. (Kun for 
medlemmer af LM-klubben).

Søndag morgen er der fælles ta’ selv bord 
med rundstykker. Snak og hygge fortsæt-
ter og der er også her ”åben båd”, hen på 
eftermiddagen, begynder nogle at bryde op 
og afsejler for at nå hjem, andre bliver lidt 
længere.

Se indlægget med flere billeder og i farver 
på www.nibe-sejlklub.dk.

Venlig hilsen
Carlo Konge
Næstformand
LM-klubben, Danmark

LM-klubben, Danmark er glad for at det i 
2011 bliver muligt at afholde det årlige LM-
træf i Nibe Lystbådehavnen.

Så vi glæder os til at mødes og vise vores 
både frem for alle der kunne være interes-
serede i at se hvordan netop ”MIN” LM-båd 
er indrettet.

Da en LM-båd kan være værft apteret, 
eller apteret af ejeren selv, kan der være stor 
forskel på indretningen i de forskellige både

LM-træf 2011 vil foregå i Nibe lystbåde-
havn lørdag den 11. juni, og søndag den 12. 
juni (pinsen), Den reserverede bådebro vi 
er blevet tildelt er afmærket med skilte. LM 
sejlerne er at finde i og omkring deres både.

Træffet vil foregå på den måde at de til-
meldte både anløber havnen i løbet af fredag 
eftermiddag/aften, og ligeledes lørdag for-
middag, midt på formiddagen er alle mødt 
frem og der er straks en god stemning, hvor 
medlemmer og andre interesserede blandt 
publikum kan komme ombord og kikke de 
forskellige både og få en snak med besæt-

LM-Træf i Nibe Lystbådehavn

LM-Træf i Middelfart 2010. Her fremvises ting 
og sager på broen.

Og så gøres der klar til fest ved LM-Træffet i 
Middelfart 2010.

Det er ikke omtale af en film, men noget 
ganske vigtigt, som du bør få bragt i orden.

Hvordan har din strømforbindelsen på 
vinterpladsen det ?

Ved selvsyn har jeg kunne konstatere, 
at der er masser af ulovlige ledninger til 
bådene. Hvad hjælper det, at en del af 
ledningen til båden er med jordforbindelse, 
hvorefter den sidste del er en ganske almin-
delig forlængerledning, hvori der ikke findes 
jordforbindelse.

Jeg har tilmed dette forår set en montør 

Farlige forbindelser
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har set, at der var behov for en udskiftning. 
Vi håber at vore egne sejlere og vore 

gæstesejlere vil nyde de nye riste i løbet af 
sommeren.

Lene Åbom

brug for, for at kunne overtage juniorafde-
lingen næste år.

Startdatoen for ungdomsafdelingen vil i år 
være den 30. april kl. 11.00, altså 2 timer før 
standerhejsningen ved klubhuset.

Lene Åbom
Formand

Kristian er 20 år og har allerede nu en lang 
sejlererfaring bag sig.

Han har sejlet med sine forældre siden 
han var 6 år, og begyndte selv at sejle opti-
mist som 8 årig.

Kristian har gået på Ranum Efterskole i  8. 
og 9. klasse, hvor han har haft sejlads som 
profilfag. 

Under opholdet på Ranum Efterskole sej-
lede han rundt i en af skolens 6 stor triss`er 
som skolen stillede til rådighed. Det er under 
opholdet på Ranum Efterskole Kristian fik 
sit duelighedsbevis. Sejlads under varmere 
himmelstrøg,  bl.a. i Tyrkiet og Grækenland 
er det også blevet til.

Kristian fik sin første båd som 17 åring, en 
Danboat 18, som siden er blevet skiftet ud 
med en Albin Viggen, som ligger i Nibe havn.

I det civile liv er Kristian slagterelev i 
Sønderport Super Best i Nørresundby.

Nibe Sejlklub vil byde Kristian velkom-
men og vi vil som klub i samarbejde med vor 
juniorkonsulent Bo Skou Nielsen og Dansk 
Sejlunion tilbyde Kristian den hjælp han har 

Velkommen til Kristian Kaasing

Ny juniortræner i Nibe SejlklubPludselig stod de der bare i jolleskuret. 
Nye grillriste til den store grill. 

Der skal herfra lyde en stor tak til Den Selv-
ejende Institution Nibe Lystbådehavn, som 

Så er det igen tid for den årlige

Fællestur/familietur til Livø
18. – 19. juni - 2011

Mød op til skippermøde: lørdag kl. 8.45 i Sejlklubben. Vi mødes på Livø i løbet af 
lørdagen, og om aften er der hyggelig samvær omkring grillen.

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”, før turen igen går hjemad om søndagen.

Ansvarlig: Søren Justesen
Tlf.: 4077 6133  eller  mail: justesen@dlgtele.dk

Nye grillriste til sejlklubben

NS byder velkommen til nye medlemmer
Siden sidste nummer af Sejlrenden, har 
Nibe Sejlklub fået 3 nye medlemmer.

Vi håber at se jer til klubbens arran-
gementer, hvor der er rig mulighed for at 
lære klubbens øvrige medlemmer at kende.

Nibe Sejlklub vil med disse ord byde 
velkommen til følgende nye medlemmer:

Kurt Becher
Gunnar Pedersen
Kristian Kaasing
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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?

Stemningsbilleder fra forårs-
klargøring på vinterpladsen

Det er et sikkert forårstegn, når dørene til 
masteskuret sår på vid gab. - I den forbin-
delse må vi nok engang bede folk vise hen-
syn til hinandens grej, hvis der skal flyttes 
rundt på master for at få sin egen mast ud.

Når man, dette forår, ser rundt på bådenes 
fribord, så har de vel næppe tidligere været 
så blanke som de er i år. Dette må jo nok 
uden tvivl have sin årsag i det kursus som 
Jess Nielsen afholdt for 20 af klubbens med-
lemmer. Det var et rigtigt godt kursus, hvor 
man fik god vejledning i metoder og valg af 
materialer. Det er et kursus der varmt kan 
anbefales, i fald det bliver afholdt igen.

Duelighedsbevis - den praktiske del
Dato og tidspunkt for opstart på den prak-
tiske del til duelighedsbevis er ikke kommet 
bladet i hæde på udgivelsestidspunktet, så 
derfor må deltagerne søge oplysningerne på 
sejlklubbens hjemmeside www.nibe-sejlklub.
dk eller evt. på opslag.

Oplysningerne vil blive lagt på hjemmesi-
dens forside, lige så snart de er kendte.

Der vil blive afholdt et fælles intromøde 
hvor deltagerne bliver delt op på hold. Der 
vil også blive en gennemgang af nødvendige 
knob og maritime udtryk vedrørende båd 
og rig mv, så alle taler samme sprog og ikke 
misforstår hinanden, før det går løs med 
træningen ude på vandet. Det fungerer 
bedst hvis man forstår hinanden.
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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.

Husk - stor Skt. Hansfest
på havnen kl. 19
Bålet tændes ca. kl 20.

For at arrangementet ikke skal påføres unø-
dige omkostninger, er det kun følgende effekter 
der må lægges på bålet: Blade, kviste og  
grene fra træer og buske, og andet lignende 
affald der kommer fra haven. 

Det er absolut forbudt at 
afbrænde plastik, bildæk, byg-
ningsaffald, husholdningsaffald, 
trykimprægnerede eller malede 
emner og lignende.
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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

En episode fra det virkelige liv
Jeg havde i sidste uge besøg af en montør 
ved min båd på vinterpladsen. Han skulle se 
på min ene skrueaksel, der gik trægt. Mens 
han lå under båden fik han pludselig et 
voldsomt stød gennem sig. 

Det viste sig, at der IKKE var nogen 
jordforbindelse til EL-standeren hvor jeg var 
forbundet. Mit kabel, med den nødvendige 3 
benede forbindelse endte i en fordelerdåse, 
der var forbundet med et almindeligt 2 benet 
”husholdnings” stik til EL-standerens 3 benede 
udtag !  Det er ikke bare ulovligt - det er 
livsfarligt!

 

Har du  
mistet jordforbindelsen?
- Så er du i livsfare!

 

Nu hvor vi alle har brug for 220v til 
diverse håndværktøjer, maskiner, opladning 
af batterier o. lign på vinterpladsen via El-
standerne, der ikke har de samme CEE stik 
på EL--standerne, som på broerne, SKAL der 
anvendes et trebenet stik med jordforbindelse, 
som fører jordforbindelsen igennem fra 
bådens ”normale” blå CEE stik til strømforsy-
ningen på vinterpladsen.

Altså: check jeres jordforbindelse. Alt 
andet er livsfarligt. Ole Friederich

”Tramontana” 

PS: Montøren slap heldigvis med skrækken.
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Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

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

(altid for unge op til 25 år)

(indtil 18 år)

Lise, der har påtaget sig ansvaret for sejl-
klubbens skolebåd IB, er her i fuld gang med 
at klargøre IB til en travl sæson.Kurset til 
den praktiske del af duelighedsbeviset er 
fuldt belagt af kusister der har bstået den te-
oretiske del, som sejlklubben har afholdt her 
i vinterhalvåret med Ole Asp som instruktør. 
Derfor er der heller ikke annonceret for dette 
kursus i år.

Søsætningsdatoer 2011 bliver flg. dage.

Fredag den 29. april
Lørdag den 30. april
Fredag den 6. maj

Alle dage med start kl. 08.00

Søsætning er i år forsinket lidt ift. tidligere 
år. Dette skyldes flere ting.

Vi mangler stadig at slå rigtig mange 
pladser om, efter isen har rykket mange af 
pælene op.

Ramslaget kan ikke arbejde i havnen hvis 
der er både der ligger i vejen, men lige pt. 
er der ikke mange dage hvor vinden tillader 
gode arbejdsbetingelser.

Aalborg Kommune starter først oprens-
ning af sejlrenden den 18. april.

Arbejdet forventes at tage 3 uger.

Forårsvejret har ikke været optimalt til 
klargøring af båd. Skal vi bibeholde priser på 
nuværende niveau, skal der være nogle både 
at søsætte og derfor må påsken være oplagt 
til at få gjort sin båd klar til sæsonen.

Lister til søsætning er fremlagt i vaskerum 
ved Havnekontoret.

Med venlig hilsen.
Havnekontoret.
Nibe Lystbådehavn
Torkild Gade

Fælles  
søsætning


