
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
Lars Andersen (2. suppl.) 9835 1351
larsandersen@deloitte.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Søren Justesen  4077 6133
justesen@dlgtele.dk

Klaus Søe  6060 2591
soe@mail.tele.dk

Jørn Grønhøj 2011 2581
j.groenhoej@mail.dk

Lars Poulsen 2559 5584
lars@ncogruppen.dk

Suppleanter
1. Lars Andersen

larsandersen@deloitte.dk

2. Ingen pt.

Nibe Sejlklubs Venner

Formand
Ole Friederich  2986 0826
olefriederich@kabelmail.dk

Sekretær
Lis Nielsen
lis55nielsen@hotmail.com 

Kasserer
Lene Åbom 2326 8786
leneaabom@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem/indkøber
Birgitte Kold Andersen 
kold@kabelmail.dk

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 4070 6946
michael.steglich@orionpharma.com

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

3

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 2013

23-25/08  Danske Tursejlere - sommertræf

27-29/09  Herretur
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Andre tiltag
Men inden da skal der ske andre ting rundt 
om klubhuset.

Havnen (SI) har planer om at overdække 
grillpladsen. Det vil give en mere bruger-
venlig grillplads ved siden af Sejlklubben. 

Hvis vi så når at få malet vore borde/
bænkesæt, ja så vil der komme til at se 
rigtig fint ud udenfor klubhuset. De skulle 
være malet sidste år, men hver gang der var 
optræk til dette, ja så væltede regnen ned 
igen igen.

Bestyrelsen har vedtaget, at der købes 
maling ind til vore borde/bænkesæt, så har 
du tid og lyst til at svinge en malerpensel 
en aften eller to i løbet af sommeren, ja så 
hører formanden meget gerne fra dig.

Et læsejl er også blevet omtalt, hvilket vil 
være en rigtig god ide til lidt afskærmning 
for blæsten.

Det ender med, at det bliver en super 
plads udenfor klubhuset, som gerne skulle 
være til glæde for klubbens medlemmer og 
vennerne men også til glæde for de mange 
gæstesejlere, der benytter klubhuset i løbet 
af sommeren.

En rigtig god sommer til alle sejlere, venner 
og landkrabber. 

Vi håber, at alle vil blive beriget med 
dejlige sommerminder, hver på sin måde.

Lene Åbom
Formand 

Bestyrelsen har ordet

Årets generalforsamling blev igen i år afvik-
let med et fint fremmøde og en rigtig god 
stemning.

Det er altid rart for en bestyrelse at have 
et godt fremmøde til en generalforsamling.

Sejlrenden
Generalforsamlingen blev enig om, at det 
næste år skal Sejlrenden udkomme elektro-
nisk på vor hjemmeside. Dette forsøg skal så 
evalueres på generalforsamlingen 2014.

Dermed er dette nummer af Sejlrenden 
sidste trykte udgave indtil videre.

Varmeanlæg
Ligeledes gav generalforsamlingen besty-
relsen lov til at arbejde videre med den 
fremlagte løsningen vedrørende opvarmning 
af klubhuset på en miljøvenlig måde.

Valget er faldet på en luft/vand varme-
pumpe i samarbejde med Aalborg kom-
munes miljøkonsulent. Alle udregninger på 
sparet el-forbrug, installationsomkostninger 
m.v.  er sendt til Kultur-og Fritidsforvaltnin-
gen i Aalborg sammen med en ansøgning 
om økonomisk støtte.

Valget af luft/vand varmepumpen er med 
til at anvende en næsten CO2 neutral op-
varmning og samtidig  er det et system, som 
evt. på lidt længere sigt kan kobles sammen 
med et solcelleanlæg på taget, således at 
klubhuset næsten kan forsyne sig selv med 
energi. 

Støt	vore	annoncører!

NS byder velkommen til nye medlemmer
Siden sidste nummer af Sejlrenden, 
har Nibe Sejlklub fået 6 nye medlem-
mer.

Vi håber at se jer til klubbens 
arrange menter, hvor der er rig 
mulighed for at lære klubbens øvrige 
medlemmer at kende.

Nibe Sejlklub vil med disse ord byde vel-
kommen til følgende nye medlemmer:

Mads Ullits
Henrik Christensen
Rasmus Thomsen
Rene Tegner
Henning Lassen

Anton Schüster - ungdomssejler

Eksamen i den teoretiske del til duelighedsbevis
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ønske kan printes enkelte eksemplarer, som 
kan ligge i klubhuset.

6.	 Valg	af	næstformand
 Ole Friederich blev genvalgt.

7.	 Valg	af	kasserer
 Michael Steglich-Petersen blev genvalgt.

8.	 Valg	af	den	øvrige	bestyrelse
 Søren Justesen ønskede ikke genvalg, 

i stedet blev Lars B. Andersen valgt til 
bestyrelsen.

9.	 Valg	af	2	suppleanter	til	bestyrelsen
 Jørn Grønhøj blev genvalgt som  

1. suppleant til bestyrelsen.
 Ruddi Mortensen blev valgt som  

2. suppleant til bestyrelsen.

10.	Valg	af	2	revisorer	og		
1	revisorsuppleant

 Børge Nygaard og  
Jens Anton Røjen blev genvalgt

 Søren Justesen blev valgt som revisorsup-
pleant.

Bestyrelsen anbefaler, at der forhandles 
med Aalborg med finansiering fra NS på et 
maximalt beløb.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens 
forslag drøftet, ligesom alternative mulig-
heder blev nævnt. Generalforsamlingen 
gav bestyrelsen det ønskede mandat fra en 
enstemmig generalforsamling til at arbejde 
videre med projektet med luft til vand var-
mepumpe, som giver sejlklubben uafhæn-
gighed i forhold til det andet projekt med 
tilkobling til Bryghusets varmeforsyning.

Sejlrenden
Bestyrelsen har siden sidste generalforsam-
ling ofte talt om at udgive Sejlrenden via 
hjemmesiden i stedet for den nuværende 
papirudgave. Det vil give et kvalitetsløft for 
bladet, da det dermed kan udkomme i far-
ver. De årlige udgifter er p.t. mellem 18.000 
– 20.000 kr. årligt. Dette beløb anvendes til 
trykning og porto til blade udenfor Nibe.

Sejlrenden bliver ved hver udgivelse:
• Hentet af frivillig inde i Aalborg
• Påklæbes labels
• Frankeres
• Uddeles af frivillige i Nibe (bestyrelsen)
• Behandling af returnerede blade

Bestyrelsen vil foreslå, at Sejlrenden i en 
forsøgsperiode på 1 år kun udgives på hjem-
mesiden.

Fordele og ulemper blev drøftet på gene-
ral forsamlingen, herunder fordelen med en 
økonomisk besparelse på forholdsvis store 
udgifter til trykning og porto, samt at bladet 
kan få en større læserskare. Generalforsam-
lingen tilsluttede sig enstemmigt bestyrelsens 
forslag, og det blev besluttet, at der efter evt. 

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklub

Referat af generalforsamling i Nibe sejlklub
Torsdag den 14. marts 2013

1	 Valg	af	dirigent:
 Bestyrelsen foreslog Morten Thorsager 

der blev valgt. Dirigenten konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og gik over til næste punkt

2	 Bestyrelsens	beretning:
 Følger efter dette referat.
 Beretningen blev godkendt.

3	 Forelæggelse	af	regnskab	for	2012
 Kassereren forelagde regnskabet. Regn-

skabet blev godkendt.

4	 Forelæggelse	af	budget	samt	kontin-
gent	fastsættelse	for	2013

 Kassereren forlagde budgettet. Budget-
tet blev godkendt, herunder bestyrelsens 
forslag om uændret kontingent på 600 kr.

5	 Indkomne	forslag:

Varmeforsyningen i klubhuset
Siden sidste generalforsamling har besty-
relsen for Nibe Sejlklub arbejdet videre 
vedrørende ny varmeforsyning.

Der har været afholdt flere møder med 
Aalborg kommunes energirådgivere, og deres 
holdning til vor fremtidige varmeforsyning 
er, at klubhuset fremover skal opvarmes ved 
hjælp af en luft/vand varmepumpe.

Udgiften til den anbefalede varmepumpe 
beløber sig til kr. 145.125 + elinst. kr. 4.375 + 
diverse småopgaver vedr. tømrer og maler-
arbejder: ca. kr. 8.000,- Der skal forhandles 
med Aalborg kommune vedrørende økono-
misk tilsagn om støtte. Der vil fra Aalborg 
kommune komme et medfinansieringskrav 
til Nibe Sejlklub.

Bestyrelsens beretning ved 
generalforsamlingen 2013
Velkommen til den årlige generalforsamling 
i Nibe Sejlklub.

Et år er gået siden sidste generalforsam-

Malerfirma Rishøj
Torvet 3, 9240 Nibe

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

11	Eventuelt
Klubbens Sct. Hans arrangement blev drøf-
tet, herunder at det uden held er forsøgt at 
lave aftale med andre foreninger i byen, om 
at holde arrangementet i fællesskab. Der 
arbejdes videre med nye muligheder.

Fredagsbaren blev drøftet, og der kom en 
opfordring til at tage godt imod nye klub-
medlemmer. Endelig blev det nævnt, at det 
påtænkes at starte en Facebook gruppe op 
vedrørende Nibe Sejlklub

Formand, Lene Åbom takkede dirigenten.
Referent: Lars B. Andersen
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Vi har stadig kun en træner tilknyttet, 
hvilket vi mener er en meget sårbar situa-
tion.

Vor træner gennem mange år, Bo, vil stadig 
gerne aflastes.

Vort materiel	i	juniorafdelinger har ikke 
fulgt med udviklingen.

Optimistjollerne har været og er stadig en 
fin jolle at starte i, men de skulle renoveres, 
hvorfor vi søgte om økonomiske midler til 
reparation af 3 optimistjoller, en såkaldt 
OPTI-pakke, hvilket vi fik bevilget et tilskud 
på 50 % til fra kultur- og fritidsforvaltnin-
gen.

De 3 TERA-joller vi fik bevilget tilskud 
til sidste år, ankom tidsnok til at blive døbt 
ved sidste års standerhejsning, og har siden 
været flittigt brugt.

De blev også medbragt til sommercam-
pen for ungdomssejlere, som blev afviklet i 
Aalborg i en meget blæsende uge i sommer-
ferien.

ling, og vi kan igen i bestyrelsen se tilbage på 
et aktivt år i Nibe Sejlklub.

For at gøre beretningen lidt mere oversku-
elig, har vi igen i år valgt at dele beretningen 
op i:

Aktiviteter i Nibe Sejlklub
Eksterne aktiviteter
Bestyrelsesarbejdet

Aktiviteterne i selve klubben.
Igen i  år kan vi se tilbage på et år med 
mange aktiviteter. 

Juniorafdelingen.
Sejlklubben kan med glæde konstatere, at 
der en stigende interesse blandt de unge for 
at dyrke en sport relateret til vandet.

Sidste år havde vi håbet på, at vi havde 
fundet en rimelig stabil løsning på vort 
trænerproblem, men beklageligvis skulle 
det vise sig, at vi kun fik lov til at beholde 
Krestian et enkelt år. Så situationen er stadig 
kritisk vedrørende trænersituationen.

dette, hvorfor der er rettet henvende til Nibe 
Handelsforening om et samarbejde, hvilket 
der ikke var interesse for. 

Så Sct. Hans bålet i Nibe er stadig en sag 
for Nibe Sejlklub.

Til dette arrangement mangler vi frivillige 
til bemanding af øl og pølseboden. 

Vort gamle køkken, som anvendes en del af 
vore gæstesejlere var ved at falde fra hinan-
den af ælde. Der var initiativer i gang med at 
indkøbe et nyt IKEA- køkken, men pludselig 
kom der et næsten nyt køkken til salg i den 
blå avis, som passede perfekt til os. Det blev 
købt og leveret, og til både vor egen glæde 
og ikke mindst vore gæstesejlere har vi nu et 
velfungerende køkken. Det ene bringer ofte 
noget andet med sig, så indenfor kort tid var 
det nye køkken på plads, klubhuset, døre 
og radiatorer nymalet og  anretterkøkkenet 
renoveret, malet og en ny brugt opvaske-
maskine tilsluttet. - Godt gået. - Den gamle 
opvaskemaskine fik NSV fjernet. 

Cyklerne, som vi låner ud for et meget 
beskedent beløb, bliver stadig udlejet til vore 
gæstesejlere, og selve udlejningssystemet 
med nøgler og betaling har fungeret uden 
problemer. Det lille overskud som fremkom-
mer bliver brugt til vedligehold og indkøb af 
tilbehør. - Nu kan der cykles med lygter.

Grillristene blev meget hurtigt til en ”klam 
omgang” med fastbrændte madrester.

Selv om grillen er placeret ved Sejlklub-
ben, så er det ikke sejlklubben der skal 
vedligeholde den, men havnen. En opgave 
som havnen har taget på sig.

MOB	–	kurset blev i august måned afviklet 
igen med fin deltagelse. Igen blev Kræsten 
Graae reddet indtil flere gange. Denne gang 
dog inde i selve havnen. 

Arbejdsdag	på	havnen	og	i	klubhuset. 
3. november blev en meget aktiv dag i hav-

Beretning  herom har været med i efter-
årets nummer af Sejlrenden. 

Porten	i	jolleskuret blev ligeledes udskiftet. 
NSV tog sig af at fjerne den gamle port og 

medlemmer fra Sejlklubben har sat den nye 
port i.

Jeg vil her rette en tak til forældre og 
bedsteforældre for den store indsats de har 
ydet til ungdomsafdelingen under klargøring 
af jollerne og ved at være nærværende på 
træningsaftnerne.

Seniorafdelingen
Også i seniorafdelingen er der blevet under-
vist. 

Alle kursister der var tilmeldt eksamen i 
praktisk sejlads bestod i september denne. Da-
gen blev afviklet i stiv blæst, hvorfor det kun 
var første båd der var ude af havnen. Resten 
af kursisterne aflagde prøven inde i havnen.

Tak til de, der underviste vore nye sejlere. 

Ankerbøje	ved	Klitgaard
Meget tidligt på foråret, hvor isen knap 
havde sluttet sit tag, sejlede Margrethe med 
mandskab ud for at få den nye ankerbøje 
placeret ved Klitgaard.

Hanne og Morten har deltaget i Dansk 
Sejlunions møder vedrørende udlægning af 
ankerbøjer for DS medlemmer, og når der 
udkommer referater fra disse møder, som 
afvikles i samarbejde med DS og Søfartstilsy-
net, vil de blive lagt ud på vor hjemmeside.

Standeren	blev	hejst	den sidste lørdag i 
april, en rimelig men lidt fugtig forårsdag, 
og den nye sejlersæson blev dermed indledt 
med fællessang som blev suppleret af musik. 
En noget våd og kold sommer ventede end-
nu engang forude, men det var vi heldigvis 
uvidende om på daværende tidspunkt.

Sct.	Hans blev endnu engang afviklet med 
meget stor deltagelse fra hele byen. Det er et 
stort arbejde for Nibe Sejlklub at arrangere 
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som formand henstille til, at det forbliver 
sådan, hvor der er mulighed for en vis form 
for fleksibilitet.

November blev også den måned, hvor vi igen 
startede duelighedskurset og ned Lars Bro 
som underviser.

Det må være et populært kursus. Vi ikke 
havde behov for at annoncere det ud over på 
hjemmesiden.

Nytåret blev som sædvane fejret med et 
festligt arrangement sidst på eftermiddagen 
tids nok til, at alle kunne nå atkomme hjem 
til nytårstalen.

Jørgen	og	Jonna´s	sommertur, som denne 
gang gik til Sydengland, Kanaløerne og den 
franske invasionskyst blev igen en rigtig 
hyggelig, spændende og lærerrig aften i 
klubhuset i samarbejde med Nibe Sejlklub´s 
venner.

Stort fremmøde og en spørgelysten for-
samling.

Ugen efter havde vi i klubhuset regattas-
kydning med 28 deltagere under kyndig  
vejledning af Jørgen Christensen og Birgitte 
Kold. 

Også dette var et vellykket arrangement.

Afprøvning	af	redningsveste blev også 
afviklet i februar måned. Til dette formål 
havde vi lejet Nibe Svømmehal.

Vi kan fra Sejlklubben kun på det kraftig-
ste opfordre til, at redningsudstyr afprøves 
under kontrolledede forhold.

Vinterens sidste kursus bliver polerkurset	
som afvikles 19.  marts.

Men allerede sidst på foråret er vi igen akti-
ve. Der bliver startet op på praktisk	sejlads, 
og til glæde for alle kan det meddeles, at der 
ikke mangler instruktører i år.

nen. 28 havde fulgt vores fælles opfordring. 
Dagen var inden opstart planlagt, så der var 
sat arbejdshold til både ude og inde.

Depoterne blev gennemgået, og det sam-
men blev loftet inde i baderummene. 

Kan der virkelig være mere gemt af vejen 
til bedre tider i vort klubhus ? 

Det kunne der.
Det lader til, at der har været samlet til 

huse i rigtig mange år, men nu tror jeg, vi er 
ved at være ved vejs ende.

Kursus	i	sejl afviklede klubben medio 
november i samarbejde med Elvstrøm Sails. 
En god og udbytterig aften for de der var 
mødt op, men også en aften, der kunne blive 
rigtig dyr, hvis man skulle have en ny og helt 
opdateret sejl garderobe.

Dansk	Sejlunions	klubkonference  blev 
igen i år afviklet på Vingsted Centeret i 
november måned, hvor Lars Poulsen havde 
fornøjelsen at deltage. Endnu en tilfreds 
deltager kunne drage hjem efter årets klub-
konference.

Standerstrygning
Efteråret bød på en alternativ standerstryg-
ning, hvilket jeg tror alle medlemmer er 
orienteret om.

Selv Nibe Avis var på pletten.
Der har efter standerstrygningen været et 

par indirekte kommentarer vedrørende valg 
af standerstrygningsdagen. 

Der er ingen steder i vedtægter eller 
bestyrelsesmanualen for Nibe Sejlklub 
beskrevet, at standerhejsning eller stryg-
ning absolut skal være den sidste lørdag i 
henholdsvis april og oktober. Det står derfor 
bestyrelsen frit at vælge, hvilken lørdag der 
er passende, indtil andet er besluttet af en 
evt. generalforsamlingsbeslutning. 

Til alle arrangementer i Nibe Sejlklub 
er der en del arbejde, som skal udføres af 
frivillige, hvorfor der vælges dato ud fra, 
hvilken dato der er mest passende. Jeg vil 

glas m.m. i begrænset mængde stående til 
vore gæstesejlere. 

Ligeledes var vi koblet op på den fælles 
rengøring, som skulle foretages i alle hav-
nens bygninger. Det kom ikke til at fungere, 
så rengøringen blev derfor foretaget af vort 
eget rengøringspersonale, men betalt af SI. 

Får vi muligheden for et sådan samar-
bejde under Den Lille Fede 2013 vil vi indgå 
i dette igen.

Varmeforsyning	for	klubhuset vil ikke 
blive gennemgået under beretningen, men 
vil være et selvstændigt punkt ved denne 
generalforsamling.

Skolebåden	IB..
Gennem det sidste år har der været ydet 
en rigtig flot indsats fra 2 medlemmer af 
klubben, hvorfor vi gerne vil takke Maria og 
Mikkel for den flotte indsats i klargøring af 
båden til sidste års sejlersæson. 

Flot arbejde.

Klubhuset		
anvendelse	af	mange	personer.
Selv om det ikke ser ud som om klubhuset 
bliver brugt ret meget, så bliver det faktisk 
anvendt til noget næsten hver dag både 
sommer og vinter.

Der føres en kalender over aktiviteter i 
klubhuset på vor hjemmeside.

Med så mange brugere, er det en stor 
opgave af holde huset. Derfor blev der sidste 
forår ud over Eriks store indsats, ansat ren-
gøringpersonale, som gør rent efter behov, 
hvilket har fungeret til alles tilfredshed og 
som vi fortsætter med.

Som sidste år, vil vi også i år foreslå at 
klubhuset holdes åbent for gæstesejlere 
under Den Lille Fede.

Sidste år havde vi selv opsyn med klub-
huset ved at komme uanmeldt forbi, hvilket 
ikke gav problemer, men en masse snak med 
gæstesejlerne og mange positive tilbagemel-
dinger på vore nye køkkenfaciliteter, hvor vi 
om sommeren har et udvalg af tallerkener, 
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Eksterne aktiviteter:
Dansk	Tursejlere har rettet henvendelse 
til os. De ønsker at anvende Nibe Havn til 
deres sommertræf i august 2013. Til dette 
arrangement vil de gerne have mulighed for 
at få adgang til vore klubfaciliteter, hvilket vi 
har stillet os positivt til.

Den	årlige	herretur blev afviklet i sep-
tember. Som altid er også denne tur som 
tidligere omgivet af et røgslør, men lidt sivet 
der altid ud: Turen blev afviklet til alle delta-
geres tilfredshed.

Samarbejde	med	SIFA har også i år 
fungeret, selv om der ikke har været afholdt 
møder, så har vi modtaget informationer og 
invitationer derfra.

Samarbejdet	med	Dansk	Sejlunion	har 
igen i år fungeret upåklageligt.

Vi har som tidligere nævnt deltaget delta-
get i deres klubkonference og i deres general-
forsamlingen i område NØ-Jylland, som blev 
afviklet i Nibe Sejlklubs lokaler.

Sejlklubben	Limfjorden havde den 13. 
Februar 100 års jubilæum, hvilket vi var 
inviteret til, og formanden repræsenterede 
Nibe Sejlklub. 

Busturen	til	bådmessen i Fredericia var 
det rigtig mange henvendelser vedrørende 
inden jul. Vi valgte derfor i bestyrelsen at 
søge økonomiske midler til busleje og an-
noncerede busturen til afholdelse 2. marts. 
Vi havde forventet et deltagerantal omkring 
18, men der meldte sig 3, hvorfor vi i besty-
relsen valgte at aflyse turen.

Aktiviteter i bestyrelsen
Ved sidste år generalforsamling blev der  
fortaget udskiftning i bestyrelsen.

Igen i år vil der ske ændringer.
Søren Justesen ønsker ikke genvang, 

hvorfor jeg her vil benytte lejligheden til at 

Torsdag den 14. marts afholdt NSV den 
årlige generalforsamling. Morten blev valgt 
som ordstyrer og kunne konstaterer, at 
generalforsamlingen var rettidigt varslet og 
beslutningsdygtig. Formanden fik derefter 
ordet til gennemgang af NSV aktiviteter 
gennem sæsonen, som var den første for den 
nyetablerede bestyrelse.

 
Formandens Beretning.
Den nuværende bestyrelse blev etableret 
efter sidste års generalforsamling, hvor den 
daværende formand og samlede bestyrelse 
ønskede at overdrage ledelsen til en ny 
bestyrelse. Efter aftale overtog vi dog først 
driften af Oles Bar efter sæsonens sidste 
åbningsdag i baren i sæson 2011-2012.

Dette skete for at holde kontinuiteten i 
driften og vi brugte så tiden til at drøfte den 
fremtidige driftsform i baren efter åbning i 
den nye sæson 2012-2013.

I løbet af sensommeren fik vi så konstitu-
eret en bestyrelse med mig som FMD, Lene 
som kasserer, Lis som sekretær og Birgitte 
som indkøber sammen med undertegnede. 
Vi fik så efterfølgende brug for en konsulent 
med teknisk indsigt til baren. Her meldte 
Hanne sig under fanerne. Hanne har i 
sæsonen ydet en stor indsats for barens drift. 
Vi foreslår derfor Hanne som permanent 
medlem af bestyrelsen.

For at smidiggøre bartenderjobbet etab-
lerede vi en kode sikringsboks i baren med 
nøgler og byttepenge. Bartendere kunne 
således med sikringskode foretage alle åb-
ningsaktiviteter direkte.

Det har vist sig at fungere. De opståede 
problemer skete udelukkende i forbindelse 
med fadølsanlægget. Åbning af anlægget gav 

Generalforsamling i  
Nibe Sejlklubs Venner

mange problemer. Vi fik derfor hjælp til at 
etablere en permanent tilslutning af fustager 
med lås og sikret opstart. Denne ordning er 
stadig under test, men lover godt. Vi er også 
ved at teste et lagerregnskab som forhåbent-
lig i sin simple form giver en god oversigt 
over lagerflowet. (Til hjælp for indkøberne og 
kasseren.)

Barvagterne har alle fungeret meget 
fint. Alle barvagter har gjort et stort stykke 
arbejde og medvirket til af få fredagsbaren 
gjort til et hyggeligt mødested og ikke mindst 
til barpriser, der er til at betale. En stor tak 
til alle, der har knoklet i mange timer bag 
baren og lagt øre til de mest utrolige histo-
rier for derefter at stå med oprydning og 
kasseregnskab.

Vi har gennem året støttet forskellige 
arrangementer herunder nytårskuren med 
levering af mad og drikke til 55 personer.

Overskuddet er i denne sæson på kr. 
15.094. Hvordan dette resultat er fremkom-
met vender jeg til bage til i forbindelse med 
gennemgang af regnskabet. Herunder også 
bestyrelsens indstilling til en donation på 
13.841 kr. til Nibe Sejlklubs arbejde.

Endnu engang et stor tak til bestyrelsen 
og alle, der forbilledlig vis støtter op om NSV 
arbejde.

Ole Friederich
formand

Den foreslåede donation til sejlkljubbens ar-
bejde og det fremlagte, reviderede regnskab 
blev godkendt uden yderligere bemærknin-
ger.

M.V.H.
Ole F.

sige Søren tak for de år, hvor han har været 
aktiv i bestyrelsen og senest som ansvarlig 
for sejlerskolen.

I den forløbne bestyrelsesperioden har 
Niels Jakobsen varetaget funktionerne ved 
udgivelse af Sejlrenden og vedligeholdelse 
samt opdatering af hjemmesiden. Et stort 
arbejde, som Niels bare løser perfekt.

Men skal vi fortsætte med at udsende 
Sejlrenden som hidtil, eller skal vi til at 
tage springet og lade den indgå i en del af 
hjemmesiden ?

Som vi skrev i lederen i det sidste num-
mer af sejlrenden, så er det et ret stort ar-
bejde, som meget ofte kommer til af foregå 
under tidspres, da der er deadlines, der skal 
overholdes op til udgivelse og udsendelse. 
Til dette vil vi gerne høre generalforsamlin-
gens kommentarer.

Sejlrendens form og eksistens vil ikke 
blive gennemgået under beretningen, men 
vil være et selvstændigt punkt ved denne 
generalforsamling.

Jeg vil som formand for Nibe Sejlklub 
gerne afslutte dette års beretning med at 
takke bestyrelsen, suppleanter, redaktør 
Niels, ungdomstrænerne samt familie-
kredsen omkring vore juniorsejlere og sidst 
men ikke mindst alle de frivillige, der har 
ydet en indsats og et supert samarbejde til 
gælde for de mange i Nibe Sejlklub gen-
nem et meget aktivt år. 

Igen i år vil jeg afslutte beretningen med 
følgende, som stadig er gældende: 

Om din indsats for klublivet har været 
stor eller lille er ikke helt så vigtigt, for det 
er engagementet der tæller, og det er det 
enkelte medlems engagement, der er med 
til at tegne billedet af Nibe Sejlklub. 

Lene Åbom, 
Formand
Nibe Sejlklub
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Efter et par korte kommentarer fremsat-
tes der ønske om skriftlig afstemning om 
godkendelse af budgettet.

Afstemningen gav følgende resultat:
For stemte 29
Imod stemte 12
Blanke 1
I alt afgivet 42 stemmer

Budgettet og kontingentforhøjelsen er heref-
ter godkendt.

Ad.	punkt	5.
Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af 
vedtægternes §5. Forslaget er en konsekvens 
af 1. vedtagelse på generalforsamlingen den 
8. marts 2012 og dermed den vedtægtsmæs-
sige endelige 2. vedtagelse.

§5 stk. 5 indsættes herefter med følgende 
ordlyd: ”Bestyrelsen kan kun vælges blandt 

senter ville blive orienteret herom.
Beretningen blev herefter godkendt.

Ad.	punkt	3.
Søren Bjerre gennemgik det uddelte regn-
skab for året 2012, der efter et par korte 
spørgsmål blev godkendt.

Ad.	punkt	4.
Søren Bjerre forelagde budgettet for året 
2013, der indeholdt et forslag om kon-
tingentforhøjelse med kr. 500,- til i alt kr. 
3.500,- pr. år.

Forhøjelsen af kontingentet blev under-
støttet af bl.a. følgende argumenter:
1.  der er et vedligeholdelsesefterslæb for 

broer mv.
2.  elsystemet trænger til en gennemgri-

bende renovering, herunder opsætning 
af nye elmålere for yderligere dokumen-
tation af havnens elforbrug

Bent Lysdahlgaard stillede spørgsmål til nyt-
teværdien af ”KNIBEN” – er den overhove-
det nødvendig? Hvad bruger vi den til? Hvis 
den skal ligge på land kan vi vel lige så godt 
skaffe os af med den? Spørgsmålet udløste 
kommentarer fra Jørgen Christensen – hvad 
koster den? og Knud Larsen ligeledes om 
den fremtidige anvendelse – vi har jo ikke 
brugt den i flere år, kan den bruges?

EM besvarede spørgsmålet med – ”strengt 
taget har vi ikke decideret brug for den”.

Der er ingen regler der siger at havnen 
skal have en båd. Kunne vi f.eks. finde et 
”sjak”, der vil tage hånd om den? Det ville 
være dejligt, den har dog en vis nostalgisk 
tilknytning til havnen”.

KNIBEN’s fremtid er og vil fortsat blive 
diskuteret og vurderet i bestyrelsen og 
beslutningen tages op igen på næste års 
generalforsamling.

Bent L. forespurgte til problemstillingen 
om udrangerede fiskejoller ved jollebroen 
– er der en plan? Hertil svarede EM: Den 
ene er blevet renoveret, så den ligner ikke et 
”vrag” mere, ejeren er medlem af havnen. Vi 
har et hængeparti med den anden fiskejolle 
som efter bestyrelsens mening ligger ulovligt, 
ejeren er ikke medlem, og det tages op på 
kommende bestyrelsesmøder.

Birgitte Andersen ville vide om, der var 
foretaget en forventningsafstemning med 
havnens øvrige interesserede parter om 
havnefogedens arbejdsområder/opgaver. EM 
svarede hertil at, forinden ansættelsen af 
havnefogeden var arbejdsbeskrivelse grun-
digt drøftet i de to foreninger, og er lavet på 
baggrund af dette i Den Selvejende Institu-
tion. Bestyrelsen vil sikre, at øvrige interes-

Torsdag den 7. marts 2013 kl. 19.30 afholdtes 
ordinær generalforsamling i Havneforenin-
gen under Nibe Lystbådehavn S/I i Nibe 
Sejlklubs Klubhus.

Formanden Erik Møller bød velkommen 
til de 42 fremmødte medlemmer herunder 
en speciel velkomst til vor nye havnefoged 
Ulrik Jeppesen, hvorefter generalforsamlin-
gen overgik til behandling af den udsendte 
dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Regnskab 2012 til godkendelse
4.  Budget til godkendelse samt kontingent-

fastsættelse for år 2013
5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8.  Valg af 2 revisorer
9.  Evt. beslutninger til godkendelse i Nibe 

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

Lystbådehavn S/I
11. Evt.

Ad.	punkt	1.
På forslag fra bestyrelsen valgtes Bjarne 
Damm Johansen énstemmigt og med ak-
klamation. BDJ konstaterede at generalfor-
samlingen var rettidigt indvarslet og dermed 
lovlig og beslutningsdygtig.

Ad.	punkt	2.
Ordet blev givet til Erik Møller, der på besty-
relsens vegne fremlagde den årlige beretning 
(se efter referatet).

Generalforsamling i  
Havneforeningen

Vi siger ikke vi er bedst 
- blot vi sælger mest- blot vi - blot vi - blot vi 

Med over 40 års erfaring i lokalområdet er det 
ingen tilfældighed - vi kender hver en krog i 
området og ved hvad ejendommen skal koste.

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

Danebo, Nibe

Nibe

Husk - vi har åbent

alle ugens 7 dage

Christian H. 
Skriver

Michael Møller Margit 
Kjærsgaard

Claus Sørensen Ny medarbejder
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terede kort sig selv, sin baggrund og forvent-
ninger til jobbet og blev budt velkommen af 
forsamlingen.

Klaus Søe rejste spørgsmålet om havnens 
deltagelse i frihavnsordningen. Efter en kort 
debat, der bragte følgende ”det må være en 
demokratisk løsning, vi er jo alle lige”, ”der 
betales jo rundt om, i nogle havne, et ekstra 
kontingent for at dække omkostningerne” 
etc., konkluderede EM, at der var tale om et 
S/I anliggende, i kraft af et muligt prove-
nutab relateret til gæsteleje. Havnen skal i 
givet fald nulstilles.

Hvilke kompensationsmuligheder kan 
i givet fald anvises? Rette henvendelse til 
Handelsforeningen? Bestyrelsen bør lave en 
undersøgelse af behovet, evt. anvende vor 
betalingsautomat til belysning heraf.

Debatten blev afsluttet med et løfte 
om, at bringe spørgsmålet til diskussion i 
bestyrelsen for Den Selvejende Institution og 
herefter tage det op på næste års generalfor-
samling.

På spørgsmålet om etablering af en tidli-
gere planlagt ”krabbebro” – var holdningen, 
at den burde udføres af frivillig arbejdskraft 
koordineret af havnefogeden.

Som referent  Dirigent
Ole Asp Bjarne  Damm Johansen

Ad.	punkt	9.
Intet til behandling.

Ad.	punkt	10.
EM redegjorde kort for strukturen i Den 
Selvejende Institution og henviste i øvrigt 
til havnens hjemmeside for evt. yderligere 
information herom.

Herudover blev orienteret om, hvilke 
tiltag der i øjeblikket arbejdes med i bestyrel-
sen, bl.a.:
• anlæg af autocamperplads
•  lege/motionsplads på det ”gamle havnefe-

stområde” i samarbejde med Nibe Samråd 
– S/I’s investering heri andrager max. kr.
50.000,-.

OA orienterede kort om S/I’s årsregnskab 
for 2012.

Ad.	punkt	11.
Vor nye havnefoged Ulrik Jeppesen præsen-

bådpladshavere. Bestyrelsesmedlemmer, 
der sælger bådplads i valgperioden forlader 
bestyrelsen på overdragelsestidspunktet.”

Forslaget godkendtes.

Ad.	punkt	6.
På valg var Carsten Borup og Lennart Ols-
son. Begge ønskede ikke genvalg

Bestyrelsen foreslog Morten Thorsager og 
Ole Juhlert.

Da der ikke var yderligere kandidater 
foreslået blev begge valgt med akklamation.

Ad.	punkt	7.
Bestyrelsen foreslog Carsten Jensen og Søren 
Justesen, der begge valgtes med akklamation.

Ad.	punkt	8.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Erik Sørensen 
og Jørgen Grønhøj, der begge valgtes med 
akklamation.

Bestyrelsens beretning 
2012 på generalforsamlin-
gen den 7. marts 2013

Først vil jeg sige velkommen til vor nye Hav-
nefoged Ulrik Jeppesen. Vi er meget sikre på 
at vi i Ulrik får en super havnefoged i mange 
år frem. Efter min beretning kan Ulrik kort 
fortælle generalforsamlingen hvad han ”er 
for en” 

Året der gik:
Året startede med en relativ mild januar, 
men frosten kom i februar med fuld styrke. 

Det var dejligt at se bobleanlæget klare 
opgaven, og kun ganske få pæle løftede sig. 
Mærkeligt nok var der luft til disse pæle, 
men de løftede sig alligevel. Vi har også et 
par stykker i år. Hvad der gør det aner jeg 
ikke, men det er alt i alt til at leve med.

Der blev startet uddybning af renden 
den 7 marts, hvilket er ny rekord, og det var 
dejligt. Det tog dog lidt længere tid end vi 
havde regnet med, så renden var først klar 
og afmærket først i maj. Det er og bliver for 
sent, og kommunen er gjort opmærksom på 
det. 

Det bliver nok ikke bedre i år, for der 
bliver først lavet aftale med uddybningsfar-
tøj i disse uger. Med den mængde der er i 
renden, regner kommunen med at uddyb-
ningen vil tage ca. 20 arbejdsdage. Heldigvis 
er der ”hul i gennem” med en dybde på min. 
2 m, Der hænger et print af pejlingerne på 
opslagstavlen. Vi har lavet aftale med kom-
munen om at lysbøjerne kommer på plads 
senest 1. April. Vi vil selv sørge for at sætte 
nogle stager ud i vest siden, så vi har lidt at 
sigte efter.

I marts måned fik vi havnen gennemgået 
af en konsulent fra Survey Association Ltd 
A/S. Det var Havari Inspektør Bjarne Niel-
sen fra deres afdeling Besigtelses Kontoret 
A/S. Det lyder da i det mindste fornemt. 
Besigtigelsesrapporten er gratis, som følge 
af vort medlemskab af FLID (Foreningen af 
lystbådehavne i Danmark). Vi fik havnen 
gennemgået meget grundig, men ikke som 
jeg havde håbet på, med henblik på vedlige-
holdelses standard og fremadrettet vedlige-
hold. Eftersynet gik mere på sikkerhed, en 
rapport på 32 sider, hvor de 24 var billeder. 
De 8 sider tekst var til gengæld meget infor-
mative, med en lang række punkter som vi 
bør lave, og som vi har prioriteret og er godt 
i gang med.

Søsætningen i foråret gik efter hvad jeg 
har hørt godt. Det var lidt mere problema-
tisk at få sat master på for sejlbådene. Selv 
om mastekranen havde fået det obligato-
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Støt	vore	annoncører!

riske check i foråret, af firmaet Kranteknik 
A/S i Farsø, så viste det sig at krøjesystemet, 
som i flere år har været dårlig, var gået helt 
fast, og kunne kun med besvær bruges til 
mindre belastninger. Vi måtte have fat i 
Kranteknik, og det viste sig at både lejer og 
gear i krøjesystemet var fuldstændig slidt 
op og rustet væk. Det kom til at koste os ca. 
40.000 kr. i reparation. Vi havde selvfølgelig 
en længere snak med direktøren for Kran-
teknik, som endte i at vi fik en kreditnota på 
5.000 kr.

I juni fik vi monteret betalingsauto-
maten, som, efter lidt startbesvær med et 
defekt TDC kabel ind til havnekontoret, 
har fungeret fint. Den er blevet taget godt i 
mod af gæstesejlere, hvilket nok skyldes at 
automaterne efterhånden er på næsten alle 
havne. De eneste der ikke rigtigt synes om at 
bruge den, er brugerne af slæbestedet. Der 

har kun været 25 der har betalt for slæbeste-
det, gennem automaten, og det er nok lige i 
underkanten af hvor mange der burde være. 
Sidste år fortalte jeg at vi i forbindelse med 
automaten undersøgte mulighederne med 
en bom. Vi er ikke kommet det nærmere, 
men ser stadig på mulighederne. Havnefo-
geden vil blive bedt om at holde lidt ekstra 
øje med brugerne af slæbestedet. Vi vil 
bla. forlange at brugere fra den lille havn, 
som har gratis adgang, skal have påsat den 
label som de får, så kontrol bliver lettere for 
havnefogeden. 

Vores besøgstal i 2012 var ca. 10 % lavere 
end sidste år, hvilket ikke er særlig godt, men 
set i forhold til andre havne i Danmark, som 
i gennemsnit lå 15 – 18 % lavere, så er resul-
tatet jo nogenlunde. Vi har fået nogen kritik 
at vi er begyndt at tage penge for el, men jeg 
mener vi bliver nødt til at sikre vore udgifter 

dækket, og der bruges rigtig meget strøm på 
moderne både. Vi har nu sat bi-målere op 
på alle broer, som måler forbrug pr bro. Det 
bliver lidt spændende at se hvad de viser.

Vi har i startet en undersøgelse af elfor-
bruget på havnen. Vores udfordring er at de 
bi-målere, der blev sat op for nogle år siden, 
kun måler forbruget for ca. 20 % af det sam-
lede forbrug, og vi således ikke aner hvor de 
80 % bruges. Det må og skal vi have styr på. 
Den samlede elregning 2012 for havnen var 
ca. 120 tkr. , det er ca. 20tkr mindre end 2011 
år, men stadig et ret stort beløb.

Vi satte i efteråret en annonce i Nibe avis 
med 3 både som lå efterladt på vinterplad-
sen. Det hjalp og disse er nu fjernet / ejerne 
fundet. 

Der har gennem året været lidt kritik fra 
båd- og husejere om at vedligeholdelsen af 
havn og arealer ikke var god nok. Derfor 
besluttede vi i S/I’s bestyrelse, at vi igen vil 
have en fuldtids havnefoged. 

Vi har brug for en havnefoged der er her, 
og som kan udføre mange af de opgaver som 
vi før måtte købe arbejdskraft til. Hvis vi 
tæller de regninger sammen som vi har givet 
for extern arbejdskraft, vil det kunne dække 
omkostningen ved af få en havnefoged på 
fuld tid. 

Vi havde et møde med Torkild, hvor vi 
fortalte om den ændrede jobfunktion, og 
da Torkild jo i stor udstrækning har måt-
tet udlicitere de 1000 timer han var ansat 
til, til Frank, så blev vi hurtigt enige om at 
han ikke kunne varetage jobbet på fuld tid. 
Desværre valgte Torkild efter mødet at sige 
op, med omgående virkning. 

Det var jo ikke lige planen, men med 
havneforeningens bestyrelse og især Frank’s 
hjælp, lykkedes det dog at få gennemført 
optagelsen af både i efteråret, og klaret de 
mest nødvendige opgaver.    

S/I bad havne- og husejerforeningens 
bestyrelser om at lave en opgaveliste, på 
de arbejder der i fremtiden skal udføres på 
havnen. Med den liste som udgangspunkt, 
lavede bestyrelsen for S/I en annonce hvor 
vi søgte en havnefoged. Vi valgte at sætte 
den i Nibe og Vesthimmerlandsfolkeblad.

Det gav 23 ansøgninger, som for en meget 
stor del var umiddelbart kvalificerede. Vi 
valgte 5 til samtale, og ud af dem valgte vi 
som bekendt Ulrik lige inden nytår.

Vi har desværre kunnet konstatere at igen 
i år har nogle medlemmer opgivet deres 
pladser. Vi er nu 175 bådpladsejere og 19 
bådpladslejere, dvs. 194 pladser. Så antallet 
af pladser i brug er heldigvis stigende. Sidste 
år var tallet 183 ejere og 10 lejere, i alt 193 
pladser. I 2010 var 189 pladser besat.

Sidste år anmodede jeg jer om at sikre at 
fortøjninger og dæmpere var af rigtig dimen-
sion og materiale. Vi satte reglerne for rigtig 
dimensionering af fortøjninger på hjemme-
siden og i sejlklubbens klubblad. Det hjalp 
meget, men der er stadig nogle der synder. 
Jeg tror det bunder i uvidenhed, så jeg vil 
bede om lidt nabohjælp. Har jeres nabobåd 
dårlige fortøjninger, så hjælp vedkommende, 
det er jo også for jeres egen skyld.

Masteskuret blev også nævnt, men her 
hjalp det ikke. Jeg aner ikke hvad vi kan 
gøre for at få synderne til at overholde de 
ret enkle regler. Her får Ulrik en rigtig god 
opgave.

Vi bad også om at alle nu fik bådstativer, 
joller, og andet grej på vinterpladsen mær-
ket. Det hjalp lidt, men ikke alle har forstået 
budskabet. Det gør de nok efter søsætning, 
for der bliver umærket grej fjernet uden 
varsel.

Det er urimeligt at kassereren skal bruge 
tid på at rykke medlemmer for betaling af 
kontingent. Sidste frist er 1. maj. Både der 



20 21

2: Kommunen:
• Sikre at renden er klar og afmærket 1. 

april
• Sikre at områder omkring havnen er ok
• Lejeplads ved Mølledammen
• Sikre at havnebadet fungerer

3:	Nibe by
• Inddrage havnen i byens arrangemen-

ter 

4:	Nibe Sejlklub
• Samarbejde med havnen om besøg af 

andre sejlklubber, foreninger mm. 
  

Jeg vil gerne slutte med at takke ”de glade 
hjælpere” på havnen som har gjort et stort 
arbejde på havnen, især har Frank været til 
uvurderlig hjælp i perioden hvor vi var uden 
havnefoged. Tak Frank.

Tak til bestyrelsen for indsatsen, især 
Søren har brugt rigtig mange timer med at 
holde styr på bogholderiet.

Tak for samarbejdet med Sejlklubben, og 
de andre bestyrelser på lystbådehavnen, og 
”den lille havn”

Med disse ord vil jeg slutte min beretning 
om 2012. 

ikke er søsat endnu på dette tidspunkt, må 
ikke søsættes før der er betalt kontingent. 
Havnefogeden vil sikre at dette efterleves.

Med de mange tiltag som vi selv, Nibe 
by og kommunen har på projektstadet og 
igangsat ser jeg fremtiden for Nibe Lystbåde-
havn som spændende.

1: Vi har igen en fuldtime havnefoged, der er 
på havnen og:
• Sikre havn og områder er vedligehold har 

til opgave at havnens brugere føler sig 
godt tilpas, dvs. at:
• har elstandere der virker på vinterplad-

sen  har højtryksrenser der virker
• har mastekran der virker 
• har mastevogne og bagagevogne med 

luft
• har vandslanger – pæne - på broerne 

inden søsætning
• har lavet regler så vi ved hvornår vi kan 

få diesel osv … osv … osv
• Sikre at gæstesejlere føler sig velkomne og 

trygge
• Sikre at redningsstiger, kranse, brandsluk-

kere, hjertestarter mm altid er på plads
• Sikre havnekontoret er bemandet efter 

reglerne osv… osv…osv

Husk	at	Nibe	Sejlklub		
også	giver		

mulighed	for	ægtefællemedlemskab
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arbejdet. Havnefogeden er ”Chef” for 
den faste stab der arbejder på Ramslaget.

• Styre og føre tilsyn med området i for-
bindelse med optagelse og søsætning af 
både. 

• Holde kontakt til Aalborg Kommune 
(Park og Natur) for evt. mangler vedr. 
besejlingsforholdene.

• Inden sæsonstart: Deltage i møder med 
Aalborg Kommune for klargøring af 
besejlingsforholdene

• Være havnens ”ansigt” udadtil, herunder 
deltage i nødvendigt samarbejde med en 
række foreninger der naturligt har en 
tilknytning til en lystbådehavn:

• FLID (Foreningen af lystbådehavne i 
Danmark)

• Nibe bådlaug
• Visit Aalborg, og andre lignende institu-

tioner.
• Nibe Handelsforening.
• Nibe Samråd.
• Den årlige ”Blå Flag” kampagne.
• Evt. kampagner planlagt af Sejlsporten 

tilknyttede organisationer.
• Med flere

Organisatorisk tilhør:
Havnefogeden refererer til formanden/
næstformanden for Nibe Lystbådehavn S/I.

I dagligdagen til formanden for Havne-
foreningen, som kan være samme person.

Vedrørende økonomi refereres i daglig-
dagen til kassereren i ”S/I”  

Rigtig hjertelig velkommen til vor nye hav-
nefoged Ulrik Jeppesen. Med ansættelsen af 
Ulrik har havnen igen fået en havnefoged 
på fuld tid. Havnefogeden er ansat under 
”Den Selvejende Institution” S/I, og refere-
rer til formanden/næstformanden for S/I. 
Jobfunktionen er beskrevet som følger:

Daglige opgaver:
• I sæsonen holde havnekontoret åbent i en 

aftalt periode hver dag.
• Påse at havnens gæster betaler havnepen-

ge i henhold til reglerne, samt sikre at alle, 
både gæster og fastlæggere, overholder 
havnens reglement. 

• Varetage salg af dieselolie.
• Deponere indgåede beløb i Nibe Lystbå-

dehavn S/l’s pengeinstitut, Nibe afd.
• Sælge/udleje brugsrettigheder af hav-

nepladser efter aftale med formanden/
kassereren for Havneforeningen. Sikre, i 
samarbejde med kassereren for Havne-
foreningen, at medlemskartoteket altid er 
ajourført.

• Renholde baderum/toiletter, og havnens 
bygninger. Sikre at affald indsamles fra 
områdets skraldespande, og påse at både 
havnebassin og landområdet er ”rydde-
ligt”. Føre tilsyn og sikre at ”kemikaliede-
potet” overholder reglerne.

• Foretage oprensning af tangforekomster 
ved bryggebroer, slæbested, mm.

Øvrige opgaver:
• Foretage eftersyn/reparation af mole- og 

broanlæg, samt stensætninger omkring 
havnebassin. 

• Sikre at alle S/I’s arealer bliver vedlige-

Ny havnefoged på fuld tid

holdt. Det gælder grusarealer, græsarea-
ler, hække samt arealerne på og omkring 
vinterpladsen, inklusiv stensætningen 
mod vandsiden. Snerydning af parke-
ringspladser og veje på vinterpladsen.

• Foretage eftersyn/reparation af tekniske 
installationer som lys, el, vand, ”bob-
leanlæg”, mastekran, mm. Sikre at alle 
rednings og nødhjælp faciliteter er på 
plads og i orden.

• Efterse/reparere havnens materiel, 
slæbebåd, joller, flåder, ramslag, traktor, 
kompressor, mm.

• I samarbejde med formanden for Hus-
ejerforeningen varetage tilsyn og sikre 
udvendig vedligeholdelse af S/I’s bygnin-
ger. Foretage indvendig vedligeholdelse 
af bygningerne.

• Kontakt til og opsyn med fremmede 
håndværkere, samt øvrigt bestilt arbejde

Udadvendte aktiviteter:
• Sikre at medlemmer af havne og hus-

ejerforeningen, der ønsker at hjælpe 
med opgaver på havnen inddrages i 

Ulrik 
Jeppesen

Advokaterne i Nibe
J. J. Borregaard

Møderet for Højesteret

Niels Pedersen
Møderet for Højesteret

Carl-Sejr Jespersen
Møderet for Højesteret

Strandgade 12
9240 Nibe

Telefon 98 35 15 77
Telefax 98 35 23 70

Email:
mail@advonibe.dk

Støt	vore	annoncører!
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Gæster i  
havnen
I week-enden den den 23. – 25. 
august afholder Danske Tursejlere 
deres sommertræf.

Vi glæder os til at have dem på 
besøg og håber, at vi i Nibe Sejlklub 
kan være med til at give dem en 
herlig oplevelse.

Har du lyst til at være med til at 
afvikle denne week-end, ja så hører 
jeg meget gerne fra dig.

Lene Åbom
Formand

•  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

Ungdom 1. maj
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Uddybning, klargøring og søsætning
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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 2013.

TANDLÆGE

Jens P. Holm
TANDLÆGEHUSET

Mellemgade 13 C, Nibe

HELPROTESER . DELPROTESER
KRONER . BROER . IMPLANTATER

TELEFON 98 35 36 99
www.nettand.dk

Nytårssoiree 2012/13
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Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

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

Dit lokale valg

Restaurant Bryggen
Bryggen 52
9240 Nibe
tlf. 98351001

Med venlig hilsen
Besætningen på Bryggen
Henning Pedersen og  
Elisabeth Østergaard Madsen
restaurantbryggennibe@gmail.com

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.

Dette er første side af en beretning om  
Nibe Havn som handelshavn. Hele beretningen 
kan læses på sejlklubbens hjemmeside  
www.nibe-sejlklub.dk - beretningen er på 7 sider.


