
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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Endvidere har vi startet et helt nyt område 
op i NS, ”Nibe Surf Team” under mottoet 
”Puls og Vand i Håret” hvor det handler om 
at skabe aktiviteter på vandet, som vi jo 
alle holder af. Mere herom senere i bladet. 
Derudover har vi genoptaget samarbejdet 
om havnens dag, med det formål at vise de 
besøgende, hvilke muligheder vi kan tilbyde 
i NS, hvor specielt ungdomsafdelingen 
og kitesurferne trak mange tilskurere til i 
denne sommers arrangement.

Endvidere, har vi som noget nyt, allerede 
offentliggjort sejlklubbens kalender for 
2015 på klubbens hjemmeside, således at 
alle har mulighed for at følge med i, hvilke 
aktiviteter der allerede er planlagte. Det be-
tyder dog ikke, at der ikke kan forekomme 
ændringer eller at der ikke kan indskydes 
nye tiltag eller arrangementer. Det vil dog 
blive sikret, at kalenderen til enhver tid er 
opdateret.

Sejlrenden, som jo har fulgt os gennem 
adskillige år, lever stadig! Den har blot 
været på vågeblus ind til visionerne om 
ændringer af struktur, organisering mv. er 
på plads. Vi har således en forventning om, 
at Sejlrenden udkommer i flere udgaver 
i 2015, men i en anden form end den vi 
tidligere har kendt til og vi håber at alle 
vil tage godt imod denne fornyelse. Vi har 
dog i bestyrelsen så meget på hjertet, at 
vi har valgt at udsende dette nummer i 

Bestyrelsen har ordet

Kære sejlere! Året går på hæld, tiden er 
mørk og kold, men heldigvis kan vi trække 
erindringer om en fantastisk sommer frem... 
en sommer som har været ud over det sæd-
vanlige med et utal af skønne sejladsdage. 
Vi kan kun håbe på, at det kommende år 
bringer mange nye fantastiske sommerdage 
på vandet. Med vores geografiske placering, 
må vi jo nøjes med et halvt år som sejlsæ-
son, men så har vi jo et andet halvår til at 
erindre, se frem og planlægge nye aktivi-
teter, nye forbedringer, nye forventninger 
til den kommende sæson. Således også i 
sejlklubregi, hvor vi i denne tid virkelig har 
trukket i arbejdstøjet, så meget kommer på 
skinner til den kommende sæson, hvor vi jo 
gerne skulle bruge tiden på at nyde vandets 
muligheder. Vi har mange nye tiltag i gang, 
vi arbejder bla. målrettet med visioner, 
strategier, målsætninger, værdier, struktur, 
synlighed, nye tiltag og meget andet, som 
delvist afsløres i dette blad og informeres 
mere om i det kommende år. 

Ellers kan vi jo se tilbage på et år med nye 
aktiviteter i NS, som jo dette år fyldte 25 år... 
en erfaren størrelse og dog alligevel temme-
lig ung... så ung at der stadig er plads til ud-
vikling. Det er således lykkedes, at få stablet 
klubsejlads på benene igen efter adskillige 
års pause. Et arrangement som er blevet vel 
modtaget og som vi håber, at mange flere 
ønsker at være en del af det kommende år. 

Støt	vore	annoncører!

et midlertidigt format. Imidlertid er også 
mange informationer blevet skrevet om og 
annonceret på klubbens hjemmeside, så 
benyt endelig muligheden til at kigge ind, for 
at se hvad der rører sig i Sejlklubben. Målet 
er gennem fornyelse, at gøre hjemmesiden 
til medlemmernes foretrukne opslagsværk, 
når det gælder aktiviteter, nyheder og andre 

Et glimt af den fantastiske sommer 2014. Salacia og Aurora (fotograf), på nordøstsiden af 
Orust, 58°14.869’N 11°36.796’E ; 30°C, 3 m/s NØ.

relevante informationer vedrørende Nibe 
Sejlklub.

Med disse ord vil jeg på bestyrelsens 
vegne takke for året 2014 og ønske alle en 
rigtig God Jul og et Lykkebringende nyt 
Sejlerår. 

Ruddi Kruse Mortensen
Formand
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Vi har i bestyrelsen besluttet at ændre 
strukturen i Nibe Sejlklub. Formålet med 
denne ændring er, at få en mere synlig og 
aktiv klub med en meget klar ansvarsforde-
ling mellem klubbens opgaver og samtidig 
opnå en højere grad af engagement fra 
klubbens medlemmer, således at vi kan 
udvikle klubben mod nye mål. Nibe Sejlklub 
skal være et aktiv for alle medlemmer… det 
er medlemmernes forening! Derfor vil vi 
fremover synliggøre sejlklubben mere for 
medlemmerne, men også for byens borgere 
og andre som har en interesse i de mange 
muligheder vores skønne fjord byder på, 
alt sammen under mottoet, ”Puls og Vand i 
Håret”. Dertil skal vi trække på flere kræfter 
i vores forening, hvilket også vil bidrage til at 
løfte engagementet i klubben. 

Ændringen, som er uafhængig af ved-
tægterne, foretages således, at der bliver en 
række udvalgskoordinatorer, som styrer drif-
ten af de enkelte udvalg. Udvalgskoordina-
torerne sidder som bestyrelsesmedlemmer i 
sejlklubben, mens udvalgsmedlemmerne fin-
des, dels på generalforsamlingen og dels ud 
fra relationer. Fælles for alle er naturligvis, 
at man har interessen inden for de enkelte 
udvalg og lysten til at gøre en forskel... lysten 
til at styre Nibe Sejlklub mod nye mål!

•	 Formand	
(generalforsamling, bestyrelsesmøder, 
koordinering, Dansk Sejlunion (DS), 
Nord Øst Kreds (NØJ) mv.)

•	 Kasserer/	Koordinator	Dataudvalg
(økonomistyring, dokumentstyring, 
fælles database/mailsystem, medlems-
kartotek mv.) 
(min. 1 udvalgsmedlem) 

Ny struktur  
i Nibe Sejlklub 2015

•	 Sekretær/	Koordinator	PR	-	udvalg
(referater, opdatering af hjemmesiden, 
annoncer, sponsorer, sponsorrater, 
rabataftaler, kommunikationsstyring, 
sejlklubskalender, sejlrenden, nyheder, 
reklamer) 
(min. 2 udvalgsmedlemmer)

•	 Koordinator	Sejladsudvalg	
(alle aktiviteter som har med sejlads at 
gøre, med undtagelse af ungdomsafd., 
herunder Nibe Surf Team, kapsejlads, 
tursejladser, livøtur, mors rundt, evt. 
eksterne kapsejladser, sejlerskolen) 
(min. 3 udvalgsmedlemmer udover 
instruktører på sejlerskolen) 

•	 Koordinator	Arrangementsudvalg
(interne såvel som eksterne arr., mes-
ser, foredrag, kurser, til/afriggerfester, 
nytår, regattaskydning, havnens dag, 
klubhusudlejning, samarbejde og arran-
gementer på tværs af foreninger mv. 
herunder NSV, evt. support til sejlads-
udvalget) 
(min. 3 udvalgsmedlemmer)

•	 Koordinator	Driftsudvalg	
(vedligeholdelse af sejlklubbens ma-
teriel og områder, samarbejde med 
havneforeningen og husejerforeningen 
vedr. driften) 
(min. 2 udvalgsmedlemmer)

•	 Koordinator	Ungdomsudvalg	
(udvikler ungdomsafdelingen mod klub-
bens visioner, stævner, udflugter, sej-
lerskole, sociale netværk internt såvel 
som eksternt) 
(min. 2 udvalgsmedlemmer udover 
trænerstaben)

Så kære medlemmer, vi håber at I vil tage 
godt imod disse ændringer og bidrage til at 
gøre vores gode Sejlklub endnu bedre!

Ruddi Kruse Mortensen

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

Sæt X i kalenderen
Lørdag den 14. februar: 
Regattaskydning i Nibe Sejlklubs klubhus.
Starter med morgenkaffe kl. 9.30 og skydning starter kl. 10.00.
Programmet vil blive offentliggjort i KALENDER på hjemmesiden.

Tirsdag den 3. marts: 
Generalforsamling i Nibe Sejlklub kl. 19.00.
Dagsorden mv. vil blive offentliggjort i KALENDER på hjemmesiden.

Lørdag den 7. marts: 
Evt. Boat Show i Fredericia.
Yderligere info vil komme i KALENDER på hjemmesiden.
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Nytårssoiré
Kl. 16:30 -17:30 i klubhuset

Kære medlemmer og venner.
Igen i år vil Sejlklubben gerne sige 
godt nytår med et glas champagne.

I november blev der afholdt klubkonference 
i Dansk Sejlunion (DS) med mere end 250 
deltagere og Nibe Sejlklub (NS) deltog med 
et indlæg vedrørende vores sejlerskole, 
som bidrager positivt til opretholdelse af 
klubbens medlemsskare. Klubkonferencen 
havde i år meget fokus på det drastiske 
fald i antallet af medlemmer og dermed 
fritidssejlere i danske farvande. Fakta er, at 
hovedparten af alle sejlklubber de sidste år, 
har oplevet medlemstilbagegang. Årsagen 
hertil er formentlig flere og DS har sat sig for 
at undersøge dette nærmere. Disse kedelige 
fakta fik naturligvis meget stor fokus på dette 
års konference, hvor mange af de aktuelle 
”workshops” omhandlede forskellige tiltag 
til at gøre landets sejlklubber til et aktiv og 

afsøge nye muligheder for at fastholde eller 
sågar øge medlemsskaren.

I Nibe Sejlklub, er det som en af de få, lyk-
kedes at fastholde medlemsskaren til trods 
for, at vi som alle andre sejlklubber hvert 
eneste år mister medlemmer. Dette har også 
DS noteret, som har kontaktet NS desangå-
ende og årsagen hertil skal bla. findes i vores 
sejlerskole, som hvert år trækker nye sejlere 
til klubben i takt med at andre forlader 
den. Derfor blev vi spurgt om, hvorvidt et 
indlæg på DS konferencen vedr. sejlerskolen 
i NS var muligt. Vi medvirker gerne til at 
motivere andre sejlklubber og takkede ja 
til invitationen. I den forbindelse blev der 
udarbejdet et oplæg vedr. sejlerskolen i Nibe 
Sejlklub, som kan ses på omstående link.

Oplæggene var mange og udvalgt ud fra 
temaet ”En Sejlklub med Puls” som kan ses 
af ovenstående matrice.

 De udvalgte oplæg på denne DS konfe-
rence kan ses af nedenstående program.

 Detaljer om klubkonferencen og de en-
kelte oplæg kan findes på følgende link.

Nibe Sejlklub  
bidrog til klubkonferencen 
i Dansk Sejlunion

? 

En Sejlklub med puls – titel på oplæg   
 
Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og 
som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører 
center kultur og bådtyper 
 
 
 
 
 
 
Den fysiske klub Sociale Moderne Sportsbådsliga ”System” / Uddannede

fællesskaber sportsbåde motivation amatører
 
 
 
 
 
 
Omklædning De frivillige Traditionelle Traditionel Praktisk træning ”Professionelle”

klubbåde kapsejlads
 
 
q 
 
 
Aktivitetsrum Ildsjælene Kite, surf, jolle Tur/natur Sejlsportsteori   
 
 
 
 
 
 
Bådfaciliteter Festen Alternativ Selvtræning, Fysisk træning

vandsport hold / alene 

http://www.sejlsport.dk/media/462310/PULS-i-sejlerskolen-nye-klubmedlemmer-kan-begynde-her.pdf

http://www.sejlsport.dk/media/463169/KK-folderA5.pdf
http://www.sejlsport.dk/mere/klubkonferencen/klubkonferencen-2014

Benyt endelig lejligheden til at se hvad der 
rører sig og til at hente inspiration på disse 
link, hvorunder også Nibe Sejlklubs bidrag til 
konferencen er placeret. Som repræsentant 
for Nibe Sejlklub betegner jeg konferencen 
som spændende, udbytterig og bestemt et 
besøg værdigt.

Ruddi Kruse Mortensen 

Husk	at	Nibe	Sejlklub		
også	giver		

mulighed	for	ægtefællemedlemskab
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En succes med over 1.000 besø-
gende på Nibe Havn på en lidt 
kold sidste lørdag i maj.

Solen og varmen på dagen 
kom fra de mange børnefami-
lier der besøgte Nibe Havn. 
Særligt var Put&Take med 
”Fang din egen fisk”, Jægerstien 
med ”Afprøv dine evner som 
jæger” og Marinehjemme-
værnets undervandskamera 
magneter på en stor flok af 
børn og unge.

Nibe Sejlklub deltog med Ju-
nior sejlerne, der blandt andet 
lavede kæntringsopvisning. Flot 
udførte kæntringsøvelser trak 
en kødrand af tilskurere hen til 
havnebassinget. På opfordring 
var de endda friske nok til at 
udføre ekstra nummer. 

Der var også opstart på samarbejde med 
windsurfere og kiteboardere med opvis-
ning på fjorden. Drilske og absolut vigende 
vindforhold gav et par udfordringer for 
opviserne.

 For Nibe Sejlklub var 2014 en tilbage-
venden til Havnens Dag efter et par års 

Se, prøv og oplev en dag med sejlSe, prøv og oplev en dag med sejl

                     
              på lørdag

                     
              på lørdag

På Havnens Dag lørdag er der kl. 12.30 opvisning af wind- 
og kitesurfere samt Nibe Sejlklubs juniorafdeling.

Børn i alle aldersklasser, kan for 50 kr. deltage i konkurrencen 
»Build a Kite«, hvor man selv skal bygge og tegne en drage.

Interesserede har også mulighed for at prøve en tur i 
ungdomsjollerne eller blive skrevet op til en senere lejlighed.

Havnens Dag i Nibe 2014

orlov. Ud over mange interesserede fik vi ny 
juniorer til klubben og vi fik mod på at sætte 
surfing på programmet i Nibe Sejlklub.

Alt i alt, en god dag for foreningerne om-
kring fjord og havn i Nibe. For Nibe Sejlklubs 
vedkommende er der givet tilsagn om delta-
gelse igen på - Havnens Dag i Nibe 30. maj 
2015 kl. 10.00 – 14.00 

Uanset om man er til motorsejler, sejlbåd, 
jolle, surfing eller svømning – så er der 
mange fælles interesser for fjord og havn.

Hvis du bruger fjorden så får du næsten 
per automatik vand i håret. Derfor er der 
blandt alle brugere en fælles interesse i 
fjordens vandkvalitet, sikkerheden i området 
og de fællesfaciliteter der er til stede.
I Nibe Sejlklub nyder vi godt 
af støtten fra vore sponsorer 
og velgørere til indkøb af nye 
junior joller, udstyr og følgebåd 
mm. En stor tak for dem alle og 

Masser af fælles  
interesser i området  
omkring Nibe Bredning

en opfordring til også at støtte 
vore annoncører der er nævnt 
på hjemmesiden.

Sammen med de øvrige foreninger arbej-
der Nibe Sejlklub på at fremme interessen 
for fjorden og havnen blandt andet gennem 
Havnens Dag. 

Der er masser af fælles interesser forenin-
gerne imellem og et rigtigt godt samarbejde. 
Det lover godt og hvem ved, måske kommer 
der en lejlighed hvor der sættes en fælles 
vision for udvikling af havnen og fjorden.
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Under parolen – Puls og Vand i Håret – har 
Nibe Sejlklub sat flere aktiviteter i gang med 
det mål at få flere til at opleve Limfjorden 
fra søsiden og fremme søsporten.

Nibe Sejlklub holdt den 20. november i 
samarbejde med Dansk Sejlunion opstarts-
møde for initiativet Nibe Surf Team. Et stort 
fremmøde af interesserede personer hørte 
om tankerne om at fremme mulighederne 
for kiteboarding, windsurfing og sub-boar-
ding i Nibe Bredning.

Nibe Surf Team er et af disse initiativer. 
Det har givet 13 nye medlemmer i Nibe 
Sejlklub, der nu er i gang med at opstille 
en liste over aktiviteter inden for surfing 
området. Aktiviteterne indeholder både en 
ønskeliste over forbedringer af forholdene 
for udøverne samt ideer til sportslige mål og 
ambitioner.

Dansk Sejlunion støtter initiativet og 
assisterer det næste år Nibe Sejlklub med at 
organisere og realisere aktiviteterne.

Nibe Surf Team

Et udvalg  
af ønsker i Nibe Surf Team:
- Etablere stævner og konkurrencer 

- Få støttemidler der gør aktiviteter mulige

- Forbedre launch spot ved Nibe vejen
o Få vejen ned til det nuværende spot 

udbedret til parkering samt kørsel ind 
og ud

o Etableret en form for omklædningsrum
o Gummimåtte til at stå på når man 

klæder om
o Toilet
o Drikkevand

- Forbedre forholdene på stranden
o Få et permanent self-launching/landing 

spike på stedet
o Få fjernet de store sten på stranden 

samt i vandet
o Få mere sand på stranden
o Få skilte på stranden der informere om 

spottet
o Få spottet gjort officielt
o Etableret en kitepark med hop og for-

hindringer

- Klubhus
o Vindmåler samt webcammed live opda-

teringer på nettet
o Lagerfaciliteter til evt. tørring af udstyr
o Opbevaring af udstyr til kitepark osv.
o Etableret et self-launching/landing 

område ved havnen
o Klub aften
o Udendørs bruser
o Omklædningsrum

Støt	vore	annoncører!
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Det nye teorihold for sæsonen 2014/15 
er i fuld gang med 17 deltagere, der har Lars 
Bro Jensen som instruktør. Det betyder, at 
vores klubhus er helt fyldt hver onsdag.

Klubbens sejlerskole har i en årrække 
udklækket nye sejlere, der har modtaget 
Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. 

I september 2014 afsluttede 15 nye sejlere 
den praktiske del, og har nu modtaget 
Søfartsstyrelsens duelighedsbevis – tillykke 
til de nye sejlere :-). Året har budt på mange 
gode timer på fjorden med det gode skib, 
IB, og det har givet kursisterne stor prak-
tisk erfaring. Bl.a. derfor lykkedes det et af 
holdene at vende en grundstødning inde i 
havnen under eksamen til en demonstration 
i evnerne til at få båden af grunden igen 
-  og censor var meget tilfreds med præsta-
tionerne.

Året har også budt på MOB kursus, hvor 
Lars B. Andersen måtte en tur i havnebassin-
net mange gange. Han blev reddet hver gang, 
og alle kunne nyde det gode vejr, og en af de 
mange fantastiske solnedgange på Nibe havn 
i 2014.

Sejlerskolen 2014/15

Læs	hele	beretningen	under	Sejlerberetninger	på	hjemmesiden.
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NS byder velkommen til nye medlemmer
Siden sidste nummer af Sejlrenden, har 
Nibe Sejlklub fået 23 nye medlemmer.

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 
velkommen til følgende nye medlemmer:

Claus Kirring   
Jens Milthers  
Mads Hansen   
Mads Bank Jeppesen
Allan Nygaard
Andre Antonsen
Anne Mette Frederiksen
Bo Jacobi Kirk

Dorrit Wassermeier
Flemming Holbæk Lundager
Ivan Larsen
Lone Kirring
Louise Genet
Louise Sørensen
Ole Vestergaard
Susanne Genet
Vibeke Krebs
Vibeke Kristensen

NSU-medlemmer:
Anders Frederiksen Larsen
Oliver Holm Sjøberg
Solvei Søgaard Andersen
Victor Rohbrandt Aarup
William Sandholdt Hindsdal

Malerfirma Rishøj
Torvet 3, 9240 Nibe

Tlf.  98 35 10 93
Mandag - fredag kl. 9.30 - 17.00
Lørdag kl. 9.00 - 12.00
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vind og vejr, men typisk har vi sejlet to run-
der på en trekantbane, der går fra den første 
midtfarvandsbøje via ankerbøjen ved Klit-
gård, og den næstsidste midtfarvandsbøje.

Der har som bekendt været fantastisk 
sejlervejr i 2014, og det har vi nydt godt af 
rigtig mange mandage. En mandag vovede 
enkelte både sig dog ud i op til 17 m/s, og 
det resulterede bl.a. i, at Auroras windex 
valgte at lette og forsvinde op i det blå. En af 
de positive historier fra den mandag aften 
var, at flere skippere og gaster fik bedre 
kendskab til hvor meget en sejlbåd egentligt 
kan klare.

Sidst men ikke mindst skal jeg huske at 
nævne, at mandagssejladserne blev afslut-
tet med en enkelt øl i klubhuset. Her blev 
aftenens præstationer på fjorden vendt og 
drejet. Bestyrelsen har efter enkelte klager 
noteret sig, at der skal sørges for adgang til 
kolde øl hver mandag.

I 2015 bliver der også kapsejlads hver 
mandag i månederne maj, juni, august 
og september. Vi håber på deltagelse af 
endnu flere af klubbens medlemmer i 
2015, enten som skippere eller gaster.

med IB også enkelte gange. Budskabet herfra 
er, at mandagssejladser er for alle!!!

Banen har varieret i løbet af året alt efter Der har i alt deltaget 17 forskellige både 
henover sæsonen. To mandage har vi været 
8 både, og én gang var vi kun to både. I gen-
nemsnit har der været 5-6 både.

Resultaterne fra årets mandagssejladser er 
blevet opgjort, og der er hver mandag blevet 
regnet på lystal. Konklusionen på det hele 
blev, at klubbens formand Ruddi K. Mor-
tensen i båden ”Salacia” nu kan kalde sig for 
klubmester 2014 med flest point i løbet af 
sæsonen. Ruddi opnåede i alt 33 lystal-point, 
mens der var henholdsvis 31 og 21 point til 
2. og 3. pladsen. Afgørelsen på klubmester-
skabet kom først i allersidste sejlads – så det 
var tæt.

Bo Kristensen i Lea har deltaget i 5 
sejladser og kom først over målstregen alle 
5 gange. Det udløste også en præmie ved 
standerstrygningen! Men pga. af et højt lystal 
- og deltagelse i for få sejladser - blev det kun 
til en samlet 3. plads. 

Der kunne nævnes flere flotte præstatio-
ner fra store både, og fra små både, f.eks. 
Pimpelput på 24 fod, og så deltog kursisterne 

Nibe Sejlklub har besluttet at satse kraftigt 
på at få flere både på fjorden, på at skabe 
endnu mere aktivitet på Nibe havn, og på 
fælleskabet i Sejlklubben. 

En af følgerne af denne strategi har været, 
at der i 2014 - efter adskillige års pause - har 
været afholdt kapsejlads hver mandag i Nibe 
bredning. Lars B. Andersen fra sejlklub-
bens bestyrelse er meget til-freds med den 
opbakning, som det nye initiativ har fået, 
og hæfter sig især ved den sportsånd, der 
pludselig opstår, når sejladsen bliver forbun-
det med fællesskab, leg og konkurrence. Og 
selvom tanken mest var på hygge og sejlads, 
så ”tænder” konkurrencemomentet noget i 
det fleste. 

I 2014 kom vi i gang med mandagssejlad-
serne 2/6 og sluttede 22/9.

Mandagssejlads 
– første klubmester i NS i mange år
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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

børnene gav ture og instruerede børnene fra 
5.b i sejlads. I slutningen af september sejle-
de alle børnene på weekendtur ud til Sølyst 
Camping, vi havde ikke det bedste vejr men 
til gengæld højt humør. Der blev leget, grillet 
aftensmad, spist kage og slik ad libitum indtil 
det blev tid til at kravle i teltene.

Vi har i ungdomsafdelingen haft en rigtig 
god sæson i 2014, vi har fået sejlet rigtig 
meget ikke en eneste aften har vi aflyst 
sejladsen. 

Børnene var på Sommercamp i Aalborg 
i 3 dage, da sommerferien lige var begyndt. 
Stor succes, se beretningen på vores hjem-
meside. 

I sensommeren har vi haft 2 rigtig sjove 
arrangementer, ud over normal sejlads. I 
starten af august havde vi besøg af 5.b fra 
Karensmindeskolen fra Støvring, det var et 
sjovt og anderledes program hvor at sejler-

Nyt fra ungdomsafdelingen
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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.

Støt	vore	annoncører!
TANDLÆGE

Jens P. Holm
TANDLÆGEHUSET

Mellemgade 13 C, Nibe

HELPROTESER . DELPROTESER
KRONER . BROER . IMPLANTATER

TELEFON 98 35 36 99
www.nettand.dk

Nibe Havn
tlf.: 98 35 30 25

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

Billeder fra turen ”Mors Rundt” 
- også kaldet Herreturen.


