
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

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

Sekretær
Per Jensen 2486 5200
per@perjensentransport.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Søren Justesen  4077 6133
justesen@dlgtele.dk

Klaus Søe  6060 2591
soe@mail.tele.dk

Jan Bolis  2872 8095
tdcjan@hotmail.com

Suppleanter
1. Lars Andersen

larsandersen@deloitte.dk

2. Ingen pt.

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 Lene 
Åbom, tlf. 2326 8786.

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 2012

Nr. 2 - deadline 15. marts 2012
udkommer medio april 2012

Nr. 3 - deadline 25. august 2012
udkommer primo september 2012

Nr. 4 - deadline 5. november 2012
udkommer ultimo november 2012

Næste blad 
udkommer medio april 2012. 
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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 2012

10/2    Sommertur til Lofoten

11/2   Regattaskydning

1/3   Generalforsamling Nibe Sejlklubs Venner

1/3  Generalforsamling Nibe Sejlklub

8/3  Generalforsamling Havneforeningen

28/4  Standerhejsning
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til stede. Håber Nibe Sejlklub kan tilbyde 
disse til efteråret.

1. marts afholdes vor årlige generalfor-
samling. I år skal vi videre med planerne 
om til- og ombygningen af klubhuset.  Vi 
har i bestyrelsen brug for medlemmernes 
mening. Vi kan fra bestyrelsen kun på det 
kraftigste opfordre vore medlemmer til at 
møde op. 

Jeg kender godt den personlige undskyld-
ning/overvejelse for at blive væk: 

Hvis jeg bliver væk, så bliver jeg ikke 
valgt ind i noget.

Du kan sagtens møde op og undgå at 
blive valgt ind ”i noget”, men dine holdnin-
ger har vi brug for at høre.

Ikke kun din holdning til klubhuset har 
vi brug for, men også din tilkendegivelse af, 
om den vej Nibe Sejlklub er ved at udvikle 
sig, er den rigtige for klubben. Med åbenhe-
den, øget kommunikation til og fra bestyrel-
sen, øgningen af klubaktiviteter i vintersæ-
sonen, samarbejdet med Dansk Sejlunion 
og SIFA, satsningen på ungdomsafdelingen 
m.v., er det den vej vi skal fremover ?

Til slut i dette korte indlæg vil jeg nævne, 
at vi i bestyrelsen er meget åbne overfor nye 
kandidater til bestyrelsen for Nibe Sejlklub, 
og at der på den kommende generalforsam-
ling i år er direkte valg til formandsposten.

På gensyn.
Lene Åbom
Formand

Bestyrelsen har ordet

Det er kort tid siden det sidste nummer af 
Sejlrenden udkom og det er snart tid for den 
årlige generalforsamling, hvorfor det denne 
gang bliver et meget kort indlæg under 
bestyrelsen har ordet.

Men lidt er der sket
I vort sidste blad stod der i lederen, at vi 
havde fået fondsmidler til indkøb af 2 TERA-
joller til ungdomsafdelingen.

Det var også helt korrekt, men lige før jul 
fik vi endnu en positiv tilbagemelding på 
vore ansøgninger, så vi dette forår kan starte 
sæsonen op med 3 nye joller.

Herfra skal der lyde en stor tak til SIFA, 
Aalborg kultur- og fritidsforvaltning samt 
”Den Lille Fede” for deres positive tilbage-
meldinger på vore ansøgninger.

Årets sidste dag blev fejret i klubhuset 
med festklædte medlemmer, som kom forbi 
mellem 16.30 og 17.30 for at ønske hinanden 
et rigtig godt nytår.

Og noget sker der
2 arrangementer er der planlagt til de sidste 
vintermåneder, Lofoten tur/retur og vort 
bådpoleringskursus. Begge arrangementer 
er annonceret i bladet. Vi ville gerne have 
tilbudt et motor-/el-kursus for absolut 
begyndere samt et tovværkskursus med mu-
lighed for at anvende tovværk til andet end 
knob, men tiden har beklageligvis ikke været 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?

Stander-
hejsning 2012

Lørdag den 28. april 
kl. 13.00
Vi mødes ved klubhuset for i fællesskab at 
lade vor stander gå til tops og hermed ind-
lede sejlersæsonen 2012.

Efter selve standerhejsningen vil der som 
altid være mulighed for at købe pølser og 
drikkevarer til klubpriser.

Hvis vi har modtaget vore 3 nye TERA 

I efteråret 2011 besluttede bestyrelsen for 
Nibe Sejlklub at aflyse afriggerfesten på 
grund af dalende tilslutning.

Bestyrelsen har ikke modtaget en eneste 
klage fra vore medlemmer over denne 
beslutning, og vi er i bestyrelsen af den 
opfattelse, at til- og afriggerfesterne i den 
nuværende form nok har overlevet sig selv.

Efter selve standerhejsningen vil der som 
altid være mulighed for at købe pølser og 

joller til ungdomsafdelingen inden den 28. 
april, synes vi i bestyrelsen det vil være en 
festlig anledning at døbe dem og få dem 
søsat i forlængelse af standerhejsningen. 

Lene Åbom
Formand 

drikkevarer til klubpriser og fortsat hyggeligt 
samvær i klubhuset.

Standerhejsningen er ligeledes den offi-
cielle start på en ny sejlersæson. Det betyder, 
at vinterens sociale sammenkomster i Ole’s 
Bar slutter den 27. april fra kl. 17. Så her er 
sidste chance for at få varelageret bragt lidt 
ned.

Bestyrelsen
Nibe Sejlklub 

Ingen tilriggerfest i 2012

OBS! - Guldring fundet ved mastekranen ved afrigning
Jørgen Christensen har fundet en guldring ved mastekranen på Nibe Havn i efteråret.
Har du tabt en guldring, kan du kontakte Jørgen på tlf. 9834 1191
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Malerfirma Rishøj
Torvet 3, 9240 Nibe

Tlf.  98 35 10 93
Mandag - fredag kl. 9.30 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 12.00

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklub

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklubs Venner

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
i klubhuset:

Torsdag den  
1. marts 2012 - kl. 19,00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse for året 2011

4. Fastsættelse af kontingent for året 2012
5. Behandling af indkomne forslag

- Bestyrelsen foreslår foreningen sam-
menlagt med Nibe Sejlklub

6. Valg af bestyrelse
- På valg: Erik Møller, Ellen Nielsen

7. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Erik Møller
Formand

Ordinær generalforsamling afholdes i klub-
huset.

Torsdag  
den 1. marts 2012 kl. 19.30

Dagsorden i flg. vedtægterne for Nibe Sejl-
klub:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse  

år 2011
4. Forelæggelse af budget til godkendelse 

samt kontingentfastsættelse for år 2012
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Evt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsam-
lingen til vedtagelse, skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlin-
gen afholdes.

Den endelige dagsorden vil blive annonceret 
på vor hjemmeside www.nibe-sejlklub.dk  
og ved opslag i klubhuset 10 dage inden 
generalforsamlingen afholdes.

Vi ser frem til et stort fremmøde.

Sejlklubben vil efter generalforsamlingen 
være vært ved en bid brød og en øl eller 
vand.

På bestyrelsens vegne
Lene Åbom
Formand

Salg af port
I efteråret 2011 fik Nibe Sejlklub skiftet porten i jolleskuret til en bredere port.
Den gamle port, der er 2 år gammel, udbydes hermed til salg.

Porten står i jolleskuret, hvor den kan fremvises for evt. interesserede.
Henvendelse for fremvisning til Lene Åbom 2326 8786

Bestyrelsen
Nibe Sejlklub

Støt	vore	annoncører!
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Generalforsamling
Havneforeningen

Havneforeningen under Nibe Lystbådehavn 
S/I afholder ordinær generalforsamling i 
Nibe Sejlklubs klubhus, Bryggen 67.

Torsdag  
den 8. marts 2012 kl. 18.30

Dagsorden i flg. vedtægterne for Havnefor-
eningen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse år 2011
4. Budget til godkendelse samt kontingent-

fastsættelse for år 2012
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer
9. Behandling af indkomne forslag.

10. Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe 
Lystbådehavn S/I

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

12. Evt.
 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsam-
lingen til vedtagelse, skal være formanden i 
hænde senest den 15. Februar 2012.

Den endelige dagsorden, regnskab og 
budget vil blive annonceret på havnefor-
eningens hjemmeside www.nibe-havn.dk og 
ved opslag på havnekontoret 10 dage inden 
generalforsamlingen afholdes.

Havneforeningen vil efter generalforsam-
lingen være vært ved en bid brød og en øl 
eller vand.

På bestyrelsens vegne
Erik Møller
Formand

Højvande i Nibe Havn lørdag den 10. december 2011. En rigtig gummistøvledag.
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Så er den gal igen – og problemet klister sig 
oven i købet til de forkerte.

Hundene… som langt de fleste af os holder 
meget af og ikke ville undvære i vores fami-
lie. Vi nyder at passe, pleje, fodre - og lufte 
dem. Men, her kommer problemet – ikke 
med hunden, den gør hvad den skal, men 
med EJEREN.

Når vi færdes på vores dejlige havn med 
vores yndlings-ledsager (undskyld mor) og 
begge nyder den friske luft og de grønne 
områder, sker det jo at hunden sætter sig for 
småt og stort. Små tisserier sker der ikke så 
meget ved, men det store skal i den med-
bragte pose og efterfølgende i en affalds-
spand/pose.

Det er der desværre nogle hundeluftere, 
der ikke har forstået. Til stor irritation for 
alle andre, der færdes på området og som 
ofte får skosålerne fedtet ind i noget ilde-

lugtende, der nok kan få enhver svigermor 
til at se stram ud, hvis det er der, man skal 
til kaffe bagefter. For ikke at tale om den 
bådejer, der svinger benene op i båden og 
pludselig opdager at kahytten ikke kun 
lugter vinterklam, men at dørk og tæpper 
hurtigst muligt må vaskes og desinficeres. 

Derfor, kære hundeejere/-luftere: Det er 
jeres ansvar at samle op efter jeres hund. 
Vores arealer omkring havnebassinet og 
vinterpladsen er efterhånden et minefelt af 
hundeefterladenskaber. Det er uhygiejnisk, 
uæstetisk og skaber unødige aversioner mod 
alle, der færdes med hund på området.

Så - få nu de poser bundet på snoren. 
Brug dem og vær velkommen på vores havn 
– også med jeres hund.

Ole Friederich   
NS næstformand

Et ildelugtende problem

Det kan være noget rigtigt shit, når man går og bundmaler eller polerer, og så lige skal op i 
båden for at hente noget - hvis man har overset en hundelort, og så får denne fordelt over 
hele bådens indre.
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Arrangement:
9,30  Morgenkaffe m/bitter og notering
10,00  Skydning starter
12,30  Frokost inkl. 1 øl og 1 snaps
13,00  Skydning fortsætter indtil årets Regattakaptajn er kåret

 Herefter præmieuddeling.

Under Regattaskyningen bliver der også muligheder for  
diverse skiveskydninger. m.m.

Spillekort og raflebægere til fri afbenyttelse

Pris: kr. 150,- (inkl. 10 Skydelodder og Frokostarrangement)
Ekstra skydelodder 5 stk. kr. 50,-

Kom og vær med !

Fine skydepræmier

REGATTASKYDNING
Lørdag den 11. februar. Kl. 9,30

Jørgen Christensen
98 34 11 91

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

Tilmelding senest 30. januar til:
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Klubhuset

Støt	vore	annoncører!

Der er endnu ledige pladser på vort pole-
ringskursus mandag den 5. marts 18.30 – 
21.00.

Kursusafgift: kr. 25 der dækker en bid 
mad + øl eller vand i pausen.

Bådpoleringskurset 2012

Tilmelding: leneaabom@yahoo.dk eller på 
2326 8786.

Bestyrelsen
Nibe Sejlklub

Sidste år ansøgte vi Dansk sejlunion om 
ankerbøjer ved Staun og Klitgård.

Den manglende bøje ved Staun bliver 
udlagt af Aalborg Sejlklub. 

Den nye bøje ved Klitgård  har ”Margre-
the” med mandskab påtaget sig ansvaret for. 
Hanne Nedergaard er allerede nu i kontakt 
med Dansk Sejlunion og bøjen vil snarest 
efter søsætningen af  ”Margrethe” komme 
på plads til glæde for alle, der er medlem af 
Dansk Sejlunion.

Som orientering til nye medlemmer af 

Ankerbøjer og vimpler
Nibe Sejlklub kan det oplyses, at et med-
lemskab af Nibe Sejlklub automatisk giver 
medlemskab af Dansk Sejlunion og dermed 
ret til at sejle med DS vimpel og anvende 
deres ankerbøjer.

Der er stadig mange, der IKKE har afhen-
tet DS vimpel. 

Vimplerne kan afhentes hos formanden. 
Det samme kan vort eget klubflag også, hvis 
du trænger til at få det skiftet ud til den nye 
sejlersæson.

Lene Åbom
Formand 

Der er fremkommet 2 forskellige forslag ved-
rørende om- og tilbygning til klubhuset.

Tegningerne til det første forslag hænger 
stadig på opslagstavlen i klubhuset. 

Tegningerne til det andet forslag vil i 
rimelig tid inden generalforsamlingen den 

1. marts også hænge på opslagstavlen samt 
blive lagt ud på sejlklubbens hjemmeside.

Vi kan kun endnu engang opfordre alle til 
at komme med kommentarer. 

Bestyrelsen
Nibe Sejlklub 

Oprydning på vinterplads og i masteskur
Når bådene igen er i vandet, vil alt der ikke er mærket 

tydeligt med bådpladsnummer samt navn og adresse blive 
fjernet uden yderligere varsel - også gamle master mv.
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Jonna og Jørgen Fristrup  kommer igen i 
klubhuset for at fortælle om sommerens 
langtur.

Denne gang blev det, som overskriften 
også fortæller en sejltur langs den norske 
vestkyst til Lofoten. 

Har du lyst til at høre om denne udfor-
drende tur, så mød op i klubhuset.

Der vil ved dette arrangement være 
mulighed for at købe et let måltid til vore 
sædvanlige rimelige priser. 

Vi mødes i klubhuset fredag den 10. 
februar 2012 kl. 18.00

Bestyrelsen
Nibe Sejlklub

Lofoten tur/retur

Billederne er hentet fra Jonna og Jørgens 
hjemmeside om deres ture med Freja: www.
getjealous.com/Jjfristrup. Skulle du få lyst at 
læse lidt mere om turene med Freja, så er 
der også på sejlklubbens hjemmeside www.
nibe-sejlklub.dk under ”Links” et direkte link 
til ”Frejas” hjemmeside.

•  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

Da bådene blev sat på land for 
vinteren, åbnede Nibe Sejlklubs 
Venner ”Oles Bar”. 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 arrangementer, hvor der er 
rig mulighed for at lære klubbens 
”gamle” medlemmer at kende.

”Oles Bar”  
i klubhuset

NS byder velkommen til nye medlemmer
Siden sidste nummer af Sejlrenden, har 
Nibe Sejlklub fået 8 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:

Cecilie Steglich-Petersen, Claus Thry-
søe Jensen, Karin Nøhr Jespersen, Jens 
Ørris, Mikkel Lund, Niels Meredin, Joan 
Jeppesen og Henrik Vestergaard.
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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
Henning Pedersen og  
Elisabeth Østergaard Madsen

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

sidste nye og spændende  
tilbud og tiltag på  

restaurant Bryggen.

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

Nytårssoiré 2011
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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 2012.

Vil her gerne slå et slag for at klubbens med-
lemmer bliver bedre til at bruge sejlklubbens 
og havnens hjemmesider, og ad den vej kan 
holde sig opdateret med de nyheder der 
bliver lagt ind her. Fx kan du senest 10 dage 
før generalforsamlingen gå ind her, og se den 
endelige dagsorden og evt. skrive denne ud, 
så du er forberedt til generalforsamlingen.

Jeg vil i det efterfølgende lave en gennem-
gang af de ting der er at finde på sejlklub-
bens og havnens hjemmesider.

Nibe Sejlklubs hjemmeside: 
www.nibe-sejlklub.dk

På forsiden angives vigtige meddelelser 
ganske kort. Desuden finder du her en kort-
fattet kalender over kommende aktiviteter, 
med link til bl.a. den mere omfattende 
kalender med kommende aktiviteter under 
”Klubben/Aktiviteter - kommende”.

Under menupunktet ”Klubben” er der en 
overordnet beskrivelse af klubbens formål og 
virke. Desuden er der som nævnt, under-
menu til den mere omfattende kalender for 
kommende aktiviteter. Der er også et under-
punkt hvor du kan læse lidt om vilkårene 

for leje af klubhus, samt et underpunkt hvor 
du kan finde vedtægterne for Nibe Sejlklub 
og et underpunkt hvor du kan læse referater 
fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Undere menupunktet ”Nyheder” er der 
pt. skrevet noget om forlængelse af den 
bekendtgørelse vedrørende brug af bundma-
ling, der ellers udløb nu her ved årsskiftet. 
Under ”Kontaktpersoner” finder du billeder, 
navne, funktioner og telefonnumre samt 
e-mail på bestyrelsesmedlemmer mv.

Punktet ”Ungdomsafdeling” er lidt tomt 
for tiden. Det er et håb at dette punkt, med 
hjælp fra ungdomstrænerne, kan blive et 
sted hvor ungdomssejlerne kan finde rele-
vante nyheder for ungdomsafdelingen. Fx en 
kalender med træningsaftener og tidspunk-
ter, samt øvrige aktiviteter. Det kan jo også 
blive et sted hvor forældrene kan gå ind og 
følge med i  hvad, hvornår og hvorfor - og 
vi håber at ungdomstrænerne vil aflevere 
materiale til hjemmesiden, for webmasteren 
kan jo ikke selv gætte hvad der skal stå her.

Under ”Sejlerskolen” kan du læse hvad 
den teoretiske og praktiske del af ”Duelig-
hedsbeviset” går ud på. Under ”Klubblad” 
kan du finde og læse samtlige numre af 
Sejlrenden siden nummer 1 2007 som pdf. 
”Sejlerberetninger” indeholder links til pdf 
af originalmanuskripter til de indlæg der 
har været bragt i Sejlrenden, som fx Tangos 
sommerture.

Under ”Links” er der direkte links til bl.a. 
DMI, Dansk Sejlunion og medlemmeres 
private hjemmesider, som fx Jonna og Jørgen 
Fristrups ”Freja”, hvor du bl.a. kan følge Fre-
jas tur/retur til Lofoten. Her finder du også 
direkte link til forskellige bådtypers klubs 
hjemmeside. Har du en hjemmeside hvor du 

Bruger du vores hjemmesider?
- hvis ikke, så læs lige dette  
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fører log, og/eller har din bådtype en klub 
der ikke er nævnt her, må du gerne oplyse 
dette til webmaster niels@nj-multimedie.dk 
ved at sende en mail med oplysninger.

Nibe Havns hjemmeside: 
www.nibe-havn.dk

På forsiden er vigtige nyheder angivet 
ganske kort. Disse nyheder uddybes så under 
menupunktet ”Seneste nyt / Info”. Herfra 
er der også link til referater fra generalfor-
samlinger og bestyrelsesmøder, og det sidste 
referat kan åbnes direkte ved at klikke på 
tegningen der viser 3 mødedeltagere.

Under ”Gæste info” er der praktiske oplys-
ninger til gæstesejlere, og under ”Bådpladser 
/ havneplan” er der priser på brugsret til 
pladser samt priser på leje. Klikker man på 
billedet af havneplanen får man en detalje-
ret havneplan op, med angivelse af bas-
sindybder mv.

Menupunktet ”Vejret mv.” er selvsagt links 
til vejrtjenester. Her er der også mulighed 

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)

for at se hvor skibe der har AIS befinder sig, 
og hvor de er på vej hen, samt hastighed 
og kurs mv. For at få det aktive kort frem, 
skal man klikke på det blå ”i” symbol over 
billedet af kortet. - Og under ”Kontakt” 
findes havnefoged samt Havneforeningens 
bestyrelse med telefonnumre.

Under punktet ”Havneforeningen” er 
der underpunkter med følgende indhold: 
Bestemmelser om betaling af brugsret til 
bådplads, herunder priser samt præcisering 
af rettigheder og pligter; Reglement for Nibe 
Lystbådehavn, som beskriver hvad man må 
og ikke må i havnen samt på oplæggeplad-
sen mv.; Organisation Nibe Lystbådehavn, 
som er en beskrivelse af hvordan forenin-
gerne på havnen hænger sammen; Referater, 
hvor der er referater fra generalforsamlinger 
og bestyrelsesmøder; og som det sidste punkt 
under ”Havneforeningen” er der Vedtægter 
for Nibe Lystbådehavn.

Og som rosinen i pølseenden, er der un-
der punktet ”Historie” samlet lidt avisudklip 
mv. fra dengang havnen blev anlagt.

Søsætningsdatoer mv.
Da søsætningsdatoer ikke er fastlagt endnu, 
kan det anbefales at du med jævne mellem-
rum lige kigger ind på hjemmesiderne, for 
disse datoer mv. vil blive lagt ind her, lige så 
snart de er kendte.

Eventuelle ændringer vil også blive an-
nonceret her, og ved opslag i klubhus samt i 
bygningen ved havnekontoret.


