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BESTYRELSEN HAR ORDET  
 

Kære Sejlere…  

Foråret er over os og det summer af aktivitet på vinterpladsen, endelig… 

vinteren føles meget lang når man er sejler... tanker om varme 

sommeraftner, ”kapsejlads”, bådopgraderinger og den kommende sommers 

togter, har sikkert fyldt en del i de mørke stunder for de fleste af os. Andre 

går med tankerne om, at en æra er ved at nærme sig afslutningen… båden 

skal udskiftes med en mindre eller måske afhændes og tiden som skipper 

indstilles. Sådan går det de fleste af os, som årene går, men minderne om 

oplevelserne står fast. Dette får man vished om ved at besøge Ole’s bar om 

fredagen i vinterperioden, hvor det ikke skorter på sejlererindringer og 

sørøverhistorier. Vi kan heldigvis glæde os over den spirende ungdom, som 

har et langt liv foran sig med en vælg af sejleroplevelser at se frem til… en 

gruppe der heldigvis bliver flere og flere af i Nibe Sejlklub takket være vores 

veldrevne ungdomsafdeling, som motiverer de unge og sågar forældrene til 

de mange oplevelser på og omkring fjorden. 

 

Bestyrelsen har benyttet de lange vinteraftner til ikke blot at planlægge årets 

aktiviteter, men også at gøre sig tanker om de kommende år. Disse tanker 

har vi samlet i en såkaldt ”2020 plan”, som kan findes i dette blad. Desværre 

er antallet af sejlere på landsplan for nedadgående og i et forsøg på at undgå, 

at vi i Nibe lider samme skæbne, må vi øge indsatsen for at tiltrække nye 

sejlere… gøre tilbuddene og faciliteterne endnu mere attraktive. Dette er 

bl.a. bevæggrundene for udarbejdelsen af denne visionsplan.  
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Vinter over Limfjorden, januar 2016 

Vi har i bestyrelsen det sidste år også arbejdet med at få den nye struktur 

kørt på skinner, med det sigte at få endnu mere drift i vores Sejlklub… at få 

flere frivillige ildsjæle ombord i de forskellige udvalg. Vi må løfte i flok, hvis vi 

virkelig skal formå at gøre en forskel, så vi håber at endnu flere har lyst til at 

være med. Se udvalgene på Nibe Sejlklubs hjemmeside og kontakt den 

ansvarlige koordinator… alle vil blive godt modtaget og en indsats af enhver 

art påskønnes. 

Nye bestyrelser er plads i såvel NS, HF som NSV… alle klar til at yde en indsats 

for at skabe de bedste rammer for mange gode oplevelser på og ved fjorden. 

I dette blad kan findes information om generalforsamlingerne bla. med 

beretninger og referater. Der er mange gode aktiviteter i gang over hele 

linjen. Der arbejdes bla. på én ny fælles hjemmeside for Nibe Havn, 
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hvorunder foreningerne bliver at finde… noget som vi forventer os meget af. 

Indtil denne er på plads, kan informationer findes på de respektive 

hjemmesider som vanligt.  

Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle en rigtig god sejlsæson 

2016. Vi ser frem til mange gode fælles oplevelser! 

 

Ruddi Kruse Mortensen  

Formand 
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Spændende aktiviteter i Nibe Sejlklub, 2016 
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Arbejdsdag den 30. april 

Den 30 april er der indbudt til arbejdsdag på Nibe havn for både sejlklubben 
og havnens medlemmer. 
I samarbejde med havnefoged starter vi kl. 0900 i sejlklubbens lokaler, hvor 
der er rundstykker, kaffe og en lille en... 
Havnefogeden vil under kaffen give orientering om dagens forløb, samt info 
om de opgaver som gerne i enighed skal udføres/ afhjælpes... 
Samt forhåbentlig fordele os på arbejdshold....vi skulle jo gerne blive rigtig 
mange til at ta’ fat på opgaverne 

 Ny beklædning på masteskur. 

 Opsamling af skrald og oprydning på området. 

 Plastrør skæres i stykker. 

 Kabler under bro slås fast. 

 Fuglesnore på broer 
Med hensyn til skrald mm. Vil det være fint om der kunne blive et par trailer, 
som kunne bruges til transport af skrald mm. 
Det vil være fint om der kunne laves en lille kage til eftermiddagskaffe....... 
Da der er standerhejsning kl. 1300 vil arbejdsstyrken selvfølgelig deltage heri 
og blive bespist gratis... 
Arbejdsdagen forventes afsluttet kl. 1600 således at der kan være klar til 
fællesspisning. 
For at der kan laves en fornuftig planlægning af arbejdsopgaver mm. bedes 
alle interesserede, både med og uden trailer og hamre og stiger kontakte 
havnefogeden senest den 26 april på telefon 6015 0517, eller Email for 
tilmelding til arbejdsdagen ( havnekontoret@nibe-havn.dk ). 
Vi håber vi bliver rigtig mange som vil give et nab med at få de enkelte ting 
klaret, både sparer vi mange penge, og som en side gevinst får vi et stærkt og 
godt sammenhold i sejlklubben og havnen det kan vi jo ikke betale os fra. 
Med sejlerhilsen 
Lennart Olsson 
Ulrik Jeppesen 
 

  

mailto:havnekontoret@nibe-havn.dk
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Godt at nogen selv tager initiativ til udbedringer for fællesskabets bedste  
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GENERALFORSAMLING 2016 – NIBE SEJLKLUB 
Referat af Generalforsamling i Nibe Sejlklub 

Tirsdag den 1. marts 2016 

Generalforsamlingen blev indledt med 1 min. stilhed for at mindes 2 

medlemmer, der er gået bort i 2015, Niels Jacobsen og Kim Ilberg 

Christensen.  Æret være deres minde. 

1.Valg af dirigent 

Erik Møller blev valgt med applaus. Det blev konstateret, at 

generalforsamlingen er lovligt indkaldt, om end der på opslag på 

hjemmesiden og opslag ophængt i sejlklubben ikke er påsat dato. 

Generalforsamlingen er varslet i Sejlrenden, der udkom i december 2015. 

Bestyrelsen noterede behovet for datering af indkaldelse til 

generalforsamlingen. 

Erik Møller noterede, at der deltog 29 ud af klubbens i alt 158 medlemmer i 

generalforsamlingen. 

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Ruddi Kruse Mortensen gennemgik bestyrelsens beretning. Se bestyrelsens 

beretning bagest i dette referat. 

Der blev stillet spørgsmål til, om sejlklubbens overvejelser omkring de planer, 

der ligger for udbygning bryggeriet, som muligvis kan give begrænsninger i 

anvendelse af de arealer, som i dag anvendes til masteklargøring /-afrigning. 

Hertil blev der svaret, at der endnu ikke foreligger konkrete overvejelser, 

men at forholdet også skal afklares sammen med Nibe Havn. Spørgsmålet 

blev noteret til drøftelse på bestyrelsens kommende møder. 

Beretningen blev herefter godkendt med applaus. 
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3.Forelæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse, samt budget for 2016 

Eftersom kassereren desværre har måttet melde afbud til aftenens 

generalforsamling, gennemgik Lars Andersen på fornemste vis regnskabet. 

For regnskabsåret er der et mindre underskud på 3.000,- kr. Bestyrelsen 

finder underskuddet acceptabelt, grundet dets beskedne størrelse. 

Der blev stillet spørgsmål vedr. årets afskrivninger. Der er afskrevet 9.045,- 

kr. på det nye varmeanlæg og på joller. 

Der blev stillet spørgsmål til kommunens lokaletilskud. Dette tilskud 

fremkommer som summen af driftsudgifterne til klubhuset minus 

lejeindtægterne, og udgør en fast %-del af de samlede tilskudsberettigede 

udgifter.  

Endelig blev der stillet spørgsmål til forsikringer. Den årlige udgift på 4.495,- 

kr. omfatter forsikringer på bådene og på huset. Sejlklubben er via Dansk 

Sejlunion forsikret for ansvarspådragende forhold. 

Med disse spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt med applaus. 

Lars Andersen gennemgik herefter budgettet for 2016. Det blev bemærket at 

indkøb af 2 ynglingebåde i 2016 fortrinsvist sker via øremærkede 

sponsorkroner og indgår som aktiver, med tilsvarende afskrivninger. Lars 

Poulsen supplerede med at ynglingebådene forventes erhvervet for omkring 

15-18.000 kr. / stk, samt supplerende udgifter til trailer og påhængsmotor. 

Budget for 2016 blev herefter godkendt med applaus. 
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4.Fastsættelse af kontingent 

Det blev vedtaget at fastholde kontingentsatserne fra 2015 således: 

Almindeligt kontingent:  600,- kr. 

Ægtefælle kontingent: 800 kr. (600+200)  

Junior kontingent: 350 kr. 

5.Behandling af eventuelt indkomne forslag  

Bestyrelsen har ingen forslag modtaget. 

6.Valg af formand  

Ruddi Kruse Mortensen er på valg. Ruddi modtager genvalg. 

Ruddi blev genvalgt som formand under applaus. 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Lars B Andersen (ikke på valg) 

Michael Steglich (ikke på valg)  

Jan Laursen (indtrådt som suppleant for Jørn Grønhøj og er ikke på valg)  

Lars Poulsen (på valg, modtager ikke genvalg). 

Frank Hamborg blev valgt 

John Sohn (på valg, modtager ikke genvalg)  

Lennart Olsson blev valgt. 

8.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

1. suppl. Mads Bank Jeppesen (på valg, modtager ikke genvalg)  

Claus Kirring blev valgt 

2. suppl. (Ingen)  

Jens Jørgen Ørris blev valgt 
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9.Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant  

Børge Nygaard (på valg, modtager genvalg)  

Jens Anton Røjen (på valg, modtager genvalg)  

Børge Nygaard og Jens Anton Røjen blev valgt. 

Peter Nielsen blev valgt som revisorsuppleant. 

10.Eventuelt 

Ruddi orienterede under punktet ”eventuelt” om de tanker, som bestyrelsen 

i den forgangne periode har gjort sig omkring sejlklubbens fremtidige virke, 

visioner for klubben – også benævnt 2020 plan. 

Kort fortalt handler visionen, 2020 planen om, hvordan vi som sejlklub ikke 

ender i en negativ spiral med faldende medlemstal og faldende interesse for 

sejlklubben og dens virke og aktiviteter, men i stedet søger at påvirke 

udviklingen i positiv og konstruktiv retning. Det har bestyrelsen gjort sig en 

del tanker omkring i perioden. 

Ruddi gennemgik de tanker og ideforslag, som p.t. foreligger for de enkelte 

udvalg, og orienterede om, at den endnu ikke færdigredigerede 2020 plan er 

at finde på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen imødeser meget gerne feed-

back på de foreliggende tanker. 

Det er målet, at den ”endelige” 2020 plan, vil være at finde i årets første 

”Sejlrenden”, som udkommer den 15. april 2016. Medlemmerne vil dog altid 

kunne rette henvendelse om nye tanker og idéer, som så vil blive overvejet i 

kommende revisioner af planen.  

 

Det blev drøftet, hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer til sejlklubben, 

herunder den del af havneforeningens medlemmer, som ikke pt. er medlem. 

Ruddi orienterede i den forbindelse om, at der er tilbudt 1 års gratis 

medlemskab til nye havnemedlemmer, der endnu ikke er medlem af 
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sejlklubben, og at der arbejdes videre med emnet i det kommende 

bestyrelsesår.  

Der blev opfordret til på hjemmesiden at få synliggjort sejlklubbens og 

klublokalernes adresse, samt ved indkørslen til havneområdet at skilte med 

vejvisning til Nibe Sejlklub. 

 

Det blev foreslået, at Sejlklubben bør overveje, på hvilken måde HF og S/I kan 

kompensere for anvendelsen af sejlklubbens lokaler til disse foreningers 

formål, herunder gæstesejlere.  Formanden orienterede, at sejlklubben har 

fokus på denne problemstilling, bl.a. med assistance til opsyn og rengøring, 

men at vi fremover vil øge fokus på dette område.   

 

Der blev fra flere medlemmer opfordret til at indføre en mere systematisk 

tilgang til hvorledes vi tager imod nye medlemmer – at der for de nye 

medlemmer bliver tilknyttet nogle kontaktpersoner, som kan hjælpe med 

svar på mange praktiske forhold, som for ”gamle” medlemmer er en 

selvfølge. Lars Andersen orienterede om, at der er blevet arbejdet med 

emnet, og at instruktørerne for den praktiske sejlads (sejlerskolen) 

automatisk er tilknyttet som mentorer for de nye medlemmer, der starter 

her. Men der kan gøres mere. Der blev bl.a. foreslået, at man kunne afholde 

et arrangement 1 eller 2 gange årligt: ”velkommen til nye medlemmer”, hvor 

der kan fortælles om sejlklubben og informeres om årets gang, sejladser, 

arrangementer, praktiske forhold m.v. 

 

Endelig blev nedtagningen af skraldespandene på broerne diskuteret. Der var 

tilkendegivelser om at det er upraktisk, at de er fjernet, men også 

tilkendegivelser om forståelse for, at der bruges meget tid af havnefogeden 

på at tømme beholderne i sejlsæsonen, og at beslutningen også skal ses som 

et led i prioriteringen af hvad det er vigtigt havnefogeden bruger sin tid på. 
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Endelig er beslutningen sket som følge af, at der kommer krav om 

kildesortering på havnene, hvilket er nemmere at gøre på en central plads. 

Der er opsat skilte på broerne, der viser vej til, hvor man kan komme af med 

affald. Der blev orienteret om, nedtagningen af skraldespandene kører i et 

års tid som forsøg, hvorefter det evalueres.  

 

Ruddi sluttede med at takke afgående bestyrelsesmedlemmer og kunne 

informere om at de alle fortsætter arbejdet i de udvalg, de har arbejdet i 

under den forgangne periode. 

Dirigenten takkede til slut for god ro og orden. 

 

 
Og det var så i år Kurt skulle have båden på land – det lykkedes kun delvist i 

første omgang………… 
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Bestyrelsens beretning for 2016 
Det forgangne år i Nibe Sejlklub har budt på meget kendt, men også en række 

forandringer og nye tiltag, som kort ridses op i denne beretning, men som 

også kan følges på klubbens hjemmeside, det være sig aktiviteter som 

referater og andet relevant, så jeg vil undlade at gå i detaljer omkring 

bestyrelsens arbejde det forgangne år og forholde mig til de store linjer. 

BESTYRELSEN 

Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder dette år, hvor opgaverne primært 

har været styret af årets målsætning: 

 Den daglige drift afvikles som planlagt 

 Den nye struktur i bestyrelsen skal implementeres 

 De nye udvalg skal etableres og frivillige tilknyttes 

 Nibe Sejlklubs 2020 plan skal udvikles 

Målsætningen blev nået! Men det har også krævet en stor indsats fra alle 

bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer som har bidraget. 

Forandringer koster tid og ekstra ressourcer, sådan er det. Planlagte 

aktiviteter var allerede skemalagt året forinden og afviklingen er udført i 

respektive udvalg jf. sidste års beslutning om at indføre en ny struktur i Nibe 

Sejlklub. For lige at genopfriske, bygger den nye struktur på, at der er 

oprettet et antal udvalg svarende til antallet af bestyrelsesmedlemmer, 

hvorunder alle opgaver i NS placeres. Herved er der fuld klarhed over, hvor 

ansvaret for de respektive opgaver er placeret. Det gør det nemmere at få tid 

til ekstraordinære opgaver, som eksempelvis 2020 planen.  
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Udvalgene listet her er også nærmere beskrevet på sejlklubbens hjemmeside. 

 Dataudvalg 
(økonomistyring, dokumentstyring, fælles database/mailsystem, 

medlemskartotek mv.)  

  

 PR - udvalg 
(referater, opdatering af hjemmesiden, annoncer, sponsorer, 

sponsorrater, rabataftaler, kommunikationsstyring, sejlklubskalender, 

sejlrenden, nyheder, reklamer)  

 

 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)  

 

 Arrangementsudvalg 
(interne såvel som eksterne arr., messer, foredrag, kurser, 

til/afriggerfester, nytår, regattaskydning, havnens dag, 

klubhusudlejning, samarbejde og arrangementer på tværs af 

foreninger mv. herunder NSV, evt. support til sejladsudvalget)  

 

 Driftsudvalg  
(vedligeholdelse af sejlklubbens materiel og områder, samarbejde 

med havneforeningen og husejerforeningen vedr. driften)  

 

 Ungdomsudvalg  
(udvikler ungdomsafdelingen mod klubbens visioner, stævner, 

udflugter, sejlerskole, sociale netværk internt såvel som eksternt)  
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Arbejdet og organiseringen har fungeret fint gennem det forløbne år, men vi 

kan sagtens bruge flere engagerede medlemmer, som brænder for at være 

med, så giv lyd enten her til generalforsamlingen eller efterfølgende. 

Målsætningen for det kommende år vil blive udarbejdet snarest med 

udgangspunkt i 2020 planen, som om meget kort tid præsenteres på 

hjemmesiden og i sejlrenden. Der vil dog under evt. på denne forsamling 

vises et foreløbigt udkast. Allerede fastlagte sejlklubsaktiviteter for det 

kommende år, kan findes på en samlet kalender på sejlklubbens hjemmeside. 

Kalenderen blev som sidste år offentliggjort i december, hvilket giver tid og 

ro til planlægning af aktiviteterne. 

DATAUDVALGET 

Der er her oprettet en facebookside med stort og småt i NS, besøg den 

endeligt. Der arbejdes pt. på undersøgelser af nyt regnskabssystem, 

medlemsdatabase mv. 

PR-UDVALGET 

Her er der gennem årets løb udført en række PR-opgaver bla. udarbejdelse af 

en ny NS folder, CAPS til medlemmerne, artikler om stort og småt, 

medlemsbladet sejlrenden i ny forklædning, projekt vild med vand, 

indledende undersøgelser vedr. en ny hjemmeside for havnens foreninger, 

sponsorkoncept, søgning af sponsorater mv. 
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Specielt kan fremhæves, at vi 

stadig har medlemmer, som ikke 

har modtaget en gratis cap. 

Henvendelse kan bla. ske efter 

generalforsamlingen, til 

mandagssejladser eller på 

havnekontoret. 

 

 

Endvidere ang. "Vild med vand" - som er et nyt projekt under FLID 

(Foreningen af lystbådehavne i Danmark) og DS (Dansk Sejlunion) hvor det er 

muligt at søge støtte til nye havneprojekter, PR mv. for at synliggøre havnen 

og de muligheder som ligger her, alt sammen for at tiltrække flere 

medlemmer, gæster og brugere generelt. Projektet har kørt i samarbejde 

med Havneforeningen, hvor vi i Nibe gav udtryk for vores interesse. Desværre 

har vi måttet konstatere, at projektet ikke giver os de muligheder, som vi var 

stillet i udsigt. De reelle støttemuligheder sammenholdt med de 

administrative byrder står ganske enkelt ikke mål med forventningerne, 

hvorfor vi har trukket vores interesse for projektet tilbage. Reelt er tiden 

brugt bedre på at søge midler til udvikling af vores klub og havn gennem 

fonde mv. 

SEJLADSUDVALGET 

Vi fortsatte sidste års succes med de ugentlige klubsejladser og kunne 

konstatere fremgang i antallet af deltagere. Vi håber i bestyrelsen, at mange 

flere vil tage del i disse hyggelige sejladser, som er åben for alle og afsluttes 

med en sammenkomst i klubhuset efterfølgende. Også dette år bliver det 

mandage kl.18.30. Se detaljer omkring bane mv. på hjemmesiden. 



  SEJLRENDEN 1:2016 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 20 af 68 

Årets livøtur blev afholdt på bedste vis omend det igen var en blæsende 

fornøjelse. Vi håber på mindre vind dette år og at flere ønsker at deltage i 

denne begivenhed, som ligger 2. eller 3. weekend i juni afhængig af vejret. 

Turen går muligvis denne gang til Rønbjerg.  Se kalenderen på hjemmesiden. 

Mors rundt er og bliver et tilløbsstykke og vi kunne da også dette år berette 

om en fantastisk tur til trods for at vinden fredag var i den høje ende. Som 

noget nyt blev der dette år sejlet om kap efter lys-tal. Det gav turen en ekstra 

dimension og blev en succes som gentages dette år.  

Sejlerskolens succes fortsætter. Således kunne 12 elever modtage 

duelighedsbeviset i september og dette år forbereder 12 elever den 

kommende skriftlige eksamen. Vi ønsker held og lykke og byder alle nye 

sejlere mere end velkommen i klubben. Sejlerskolen har planer om 

ekspansion de kommende år med flere muligheder og således også ønsker til 

en IB II.  

ARRANGEMENTSUDVALGET 

Året startede vanen tro med standerhejsningen, som på behørig vis blev 

fejret med tilriggerfest/grillaften på denne småkolde aprilaften. Det var et 

hyggeligt og godt arrangement selv om vi måtte rykke indenfor, så deltag 

endelig til dette års arrangement som er for alle medlemmer, sidste lørdag i 

april.  

Som året før tiltog Nibe Sejlklub i havnens dag, hvor specielt 

ungdomsafdelingen og Nibe Surf Team, tiltrak mange interesserede tilskuere. 

Også i år deltager vi med fornyet styrke til dette arrangement. 

Standerstrygningen blev afholdt i vanlig stil med uddeling af præmier og 

anderkendelser til ungdomsafdelingen, samt kåring af årets klubmester. 

Afriggerfest blev der ikke afholdt, men vores håb er, at vi de kommende år 

kan skabe opbakning omkring afholdelse af et sådant arrangement. 

Nytårssoire blev som vanligt afholdt i fin stil. 



  SEJLRENDEN 1:2016 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 21 af 68 

Regattaskydningen har desværre lidt en trang skæbne, da der nu kræves 

våbentilladelse. Arrangementsudvalget arbejder på alternativer. 

Slutteligt, men ikke mindst har Ole's bar gennem Nibe Sejlklubs Venner 

afholdt fredagsbar med stor succes, som sejlklubben har nydt godt af.  

DRIFTSUDVALGET 

En aktiv sejlklub har mange aktiver og der trækkes store veksler på mange 

som bidrager til at holde klubbens materiel funktionelt på alle områder, 

således at alle aktive brugere får en positiv oplevelse. Desværre blev den 

fælles arbejdsdag sammen med havneforeningen aflyst pga. for få 

tilmeldinger. Dette år afholdes en kortere arbejdsdag umiddelbart før 

standerhejsningen, dvs. lørdag d. 30. april. 

UNGDOMSUDVALGET 

Det går intet mindre end forrygende i ungdomsafdelingen, som ikke i mange 

år har haft så mange medlemmer. Flere trænere og aktive forældre... ja, det 

summer af aktivitet i ungdomsudvalget med mange nye idéer til fremtidige 

aktiviteter. Bl.a. blev der afholdt efterårssamling for Dansk Sejlunions 

Nordøst Jydsk Kreds (NØJ) i Nibe. Et arrangement som med stor 

sandsynlighed vil blive gentaget dette år. Der blev bla. optaget en film, som 

kan findes på sejlklubbens hjemmeside. 

Endvidere påtænkes opstart af en krabbeskole for de mindste børn, som 

endnu ikke kan begå sig i jollerne, for at skabe tryghed omkring legen på og 

ved vandet. Vi har gennem sponsorater sparet op til at udvide flåden med 2 

ynglingebåde som påtænkes indkøbt dette år således, at vi kan give endnu 

flere mulighed for at komme på vandet.  

Nibe Sejlklub var via ungdomsafdelingen repræsenteret på Dansk Sejlunions 

konference i november med fokus på udvikling af ungdomssejlads. 
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NIBE SURF TEAM 

Det nye område i Nibe Sejlklub, Nibe Surf Team, som er forbeholdt 

kitesurfere, windsurfere og SUP boardere, har haft et travlt år med 

organisering samt med at forbedre forholdene ved områderne, hvor disse 

aktiviteter primært afvikles. Der er mange visioner til fremtiden på dette 

område.  

Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen gerne takke alle for indsatsen gennem årets 

løb. Specielt tak til alle vore sponsorer, Nibe Sejlklubs Venner og alle øvrige 

som har været med til at gøre en forskel for Nibe Sejlklub. Vi ser frem til et 

nyt og spændende år i Nibe Sejlklub. 

 

På bestyrelsens vegne 

Ruddi Kruse Mortensen 

D. 1. marts 2016 

 
Der pudses og poleres til søsætning 2016 
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Sejlerskolen teori 2015/16 
I marts blev der afholdt eksamen for kursisterne, som hver onsdag gennem 

hele vinteren har suget til sig af instruktør Lars Bro Jensens store viden. Til 

eksamen udspurgte Lars Bro Jensen og censoren fra 

Rønbjerg/Søfartsstyrelsen kursisterne om alt fra søvejsregler til sikkerhed 

ombord. Det var velforberedte kursister, der fik stor ros for deres indsats, og 

sejlklubben kan sige TILLYKKE med bestået  teoretisk eksamen til følgende 12 

kursister: 

- Betina Trytek 

- Bo Jacobi Kirk 

- Frank Stenvang Hamborg 

- Paw Nordstrøm Larsen 

- Gitte Kron 

- Trine Uldahl Nielsen 

- Morten Sørensen 

- Per Fredborg Sørensen 

- William Abild Andersen 

- Linda Abild Andersen 

- Mette Wolff Thomassen 

- Pelle Thomassen 

 
Flere har allerede bestået den praktiske del, og har således nu fået tilsendt 

DUELIGHEDSBEVISET fra Søfartsstyrelsen! 

Sejlklubben vil gerne sige en stor tak til Lars Bro for den store indsats han 

leverer som underviser! 

I øvrigt kan man allerede nu tilmelde sig til duelighedskursets teoretiske del, 

hvor Nibe Sejlklub starter et nyt hold op til september 2016. 
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Sejlerskolen – praktisk sejlads 2016 
Den praktisk del af duelighedskurset starter med opstartsmøde den 10. maj. 

Der er 13 tilmeldte, og dermed fuldtegnet hold. MEN skulle der sidde et af NS’ 

medlemmer, som gerne vil med på kurset, så ring til Lars Andersen på tlf. 

61705351, så finder vi nok en løsning. 

Lars B. Andersen, Sejladsudvalget 

 

 
Sejlerskolen på hvide bølger 
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NIBE SEJLKLUB – 2020 PLAN  
Vi har i Nibe Sejlklubs bestyrelse gennem året 2015 arbejdet med 
værdigrundlag og visioner for Nibe Sejlklubs fremtid. Af sejlere bliver der på 
landsplan færre og gennemsnitsalderen øges. Det er en stor udfordring for 
mange sejlklubber rundt om i Danmark. Det har vi i Nibe Sejlklubs bestyrelse 
sat som mål, at gøre noget ved, hvorfor vi har skærpet opmærksomheden 
omkring den måde klubben drives på og hvorledes vi trækker nye sejlere til 
vores flotte havn og seværdige fjord med de mange muligheder.  
 
Visionerne, som er udarbejdet af de enkelte udvalg, baseres på tanker om 
nye idéer, ønsker og drømme om fremtiden og skal i en vis udstrækning 
danne basis for målstyring de kommende år. Det er ikke ensbetydende med 
at planen lægger fast, men er tænkt som en dynamisk størrelse, der 
korrigeres i den udstrækning tanker og projekter udvikles. Den er så og sige 
et øjebliksbillede af tanker om fremtiden som den tænkes pt. af bestyrelsen. 
Det er vores håb, at den kan inspirere vores medlemmer til at komme med 
endnu flere spændende idéer til fremtiden, som gerne fremsendes til den 
siddende bestyrelse. 
 

Værdigrundlag: 
 

 Vi vil mangfoldigheden, plads til alle 

 Vi skal have det sjovt på vandet 

 Sikkerhed gennem godt sømandsskab, sejlerskolen 
 

Visioner, overordnede 2020: 
 

 250 NS-medlemmer 

 100 NSV-medlemmer 

 40 junior-medlemmer 

 6 ungdomstrænere 

 40 surfermedlemmer  

 Udvidelse af klubfaciliteter 
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 Flere frivillige i udvalg 

 Øget klubengagement fra medlemmerne 

 Øget samarbejde med HF-S/I om tiltag på havnen, klublokaler, 
medlemsblad, faciliteter for gæstesejlere, markedsføring mv. 

 

DATA 2020 
Her er tanken, at forbedre mulighederne for at nå ud til medlemmerne 

gennem en række forskellige tiltag samt at forbedre sikkerheden og 

tilgængeligheden af data, som anvendes af bestyrelsen og medlemmerne. 

Visionerne kunne være følgende: 

 Større klarhed over medlemskategorier (ret og pligt) 

 Obligatorisk medlem af NS som pladshaver i NLH (ikke jollepladser) 

 Samkøring af medlemsregistre med HF 

 Fælles arbejdsplatform på nettet med udvalgsdefineret folderstuktur 
gør det nemmere at være et nyt bestyrelsesmedlem og forbedrer 
dokumentsikkerheden samt historikken 

 Dokumentsamlinger med NS templates giver et ensartet udtryk 

 Opgave/projekt log med klarhed over relevante info. i forbindelse 
med projekter 

 Anvendelse af NS domæne e-mail adresser giver uafhængighed af 
private e-mail adresser 

 Nyt bogføringssystem giver forbedrede muligheder  

 Elektronisk udsendelse af kontingentopkrævninger 
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PR 2020 

I 2020 er Nibe Sejlklub kendt som en klub for personer, familier og 

virksomheder der ønsker at fremme sejlads og aktivt udfolde sig aktivt på 

vandet – uanset hvor de bor og uden de behøver at eje et fartøj. 

Markedsføring af klubben er drevet af medlemmerne der gennem relationer 

til kolleger, familie, venner og bekendte trækker nye medlemmer til. 

Medlemmerne kommunikerer via de sociale medier om de forskellige 

aktiviteter de selv igangsætter eller deltager i. 

Overordnet set nyder NS godt af Nibe Bredning som et rekreativt område for 

fastboende ved Limfjorden i det Nordlige Himmerland. Denne markedsføring 

er drevet af en gruppe lokale foreninger i samarbejde med blandt andet 

Aalborg Kommune og virksomheder i området. 

For at understøtte denne udvikling, arrangerer Nibe Sejlklub fælles aktiviteter 

hvor foreninger, virksomheder og lokalpolitikere deltager. 

Nibe Sejlklub er anerkendt for at sætte sejlerevner og hjælp til søs højt, og 

deltager som aktiv bidragsyder i forbindelse med beskyttelse af naturen og 

eftersøgninger til søs. Dette kommer til udtryk ved dygtige ungdomssejlere, 

sejlerskolen og det udvalg af sikkerhedsudstyr og beklædning klubben 

tilbyder medlemmerne. 

Af konkrete forslag kan bla. nævnes:  

 Øget synlighed gennem lokale medier, nærmiljøet, butikker, 
uddannelsesinstitutioner  

 Salg af NS reklameeffekter i sejlklubben og i butikker  

 Etablering af reklamekoncepter 

 Etablering af en ny hjemmeside i samarbejde med havnens 
foreninger 

 Etablering af muligheder på de sociale medier 

 Opdatere sejlklubbens medlemsblad 
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 Øget fokus på fundraising med ambitiøse mål til sejlklubbens 
projekter  

 ”Salg” af klubbåde til virksomheder, som får reklame på båden 

 Øget fokus på sponsoraftaler 

 Øget samarbejde med sejlklubbens og havnens organisationer, 
såsom DS og FLID mv. mhp. synliggørelse af Nibe Havn og Sejlklub 

 Velkomstpakke til nye medlemmer 

 Introaftner til nye medlemmer 

 Mentorordning til nye medlemmer 

 Øget synlighed af sejlklubbens lokaliteter gennem nye skilte mv. 
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SEJLADS 2020 

1. Mandagssejlads 
 

Visionen er at få flere medlemmer med på fjorden til kapsejlads mandag 
aften. Gennem vores første sæson, 2014, var vi i gennemsnit 5-6 både, mens i 
vi 2015 var i gennemsnit 7-8 både. Målet på kort sigt er, at vi er over 10 både 
hver gang. 

Handlinger i 2016:  

 Yderligere information til medlemmerne via opslag og med direkte 
personlige henvendelser. 

 Variation i banen 

 Afprøve ”harestart” og andre initiativer, som gør at alle bådtyper er med 
i opløbet 

 

 
Genakkeren skal stå helt perfekt for at komme først 
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2. Herreturen Mors Rundt 
 

Vores største succes gennem mange år. 

Visionen er at fastholde deltagerantal og form, samt at indlægge flere 
deciderede kapsejladser med lystal. 

Handlinger i 2016:  

 business as usual 

 tiltrække nye deltagere ved øget omtale og direkte henvendelser 
 

3. Familietur til Livø 
 

En aktivitet med kæmpe potentiale. De seneste år har der kun deltaget få 
både. 

Visionen er at få denne begivenhed på niveau med Mors Rundt. 

Handlinger i 2016:  

 Yderligere information til medlemmerne via opslag og med direkte 
personlige henvendelser. 

 Alternativ destination 
 
 
 

 
 

 



  SEJLRENDEN 1:2016 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 32 af 68 

4. Sejlerskolen 
 

Duelighedsbevis 
 
Nibe sejlerskole har i en årrække bestået af det sædvanlige kursus mhp. 
duelighedsbevis (teorietisk og praktisk del). Visionen er, at vi fortsat er et 
fuldt hold hvert år både til teori og praktisk sejlads. 
Handlinger:  
 
- Fortsat sikre gode, engagerede instruktører 
- Markedsføring 
- Køb af en ekstra båd, måske i 2017, se næste punkt 
 
Sejlerskolen ÅR-2, ”Udvidet kursus” på sejlerskolen 
 
Visionen er, at der oprettes et hold elever til ”udvidet kursus”. Holdet kan 
typisk bestå af sejlere, der netop har bestået duelighedsprøven, men også af 
mere erfarne sejlere, der søger erfaringsudveksling og inspiration til trim og 
praktiske tips/tricks.  
 
Kurset kan evt. afholdes i form af, at eleverne bliver faste gaster til 
mandagssejladserne. Dette påtænkes startet i 2016 eller 2017. 
 
Formål med kurset: 

 At øge sejlglæden ved at blive endnu bedre sejlere 

 At fastholde sejlerskoleeleverne fra duelighedskurset som en aktiv 
del af NS.  

 At bygge bro mellem duelighedskurset, som er den primære 
rekrutteringsplatform til NS, og sejlklubbens øvrige medlemmer 
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Andre kurser 

Her tænkes på eksempelvis:  

 Trim kurser i forskellige sværhedsgrader  

 VHF 

 Yachtskipper 
 
Mentorordning 
 
Det er vores vision, at alle elever på den praktiske del af duelighedskurset 
skal tilbydes en mentorordning. Dette påtænkes startet i 2016, evt. også 
omfattende 2015-eleverne.  
 
Ordningen består i, at hver instruktør på praktisk sejlads står til rådighed for 
sine egne (tidligere) elever med gode råd mv., om alt fra bådkøb, 
mastemontering og –aftagning, forårsklargøring osv. 
Tilbuddet gives også til 2015-eleverne. 
 
Sociale tiltag på sejlerskolen 
 
NS tager initiativ til at invitere årets sejlerskolehold, samt evt. sidste års hold 
til udvalgte mandagssejladser og evt. fredagsbarer med henblik på at 
vedligeholde netværket internt på holdet og at integrere eleverne i resten af 
sejlklubben. 
 
5. Klubbåde til medlemmer 

 
Visionen er, at NS kommer til at råde over flere både, der står til rådighed for 
klubbens medlemmer med duelighedsbevis efter et bookingsystem. 

Handlinger 2017-2018: 

- NS køber en (og senere måske flere) ekstra maxi 77 skolebåd.  
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Fordele: 

 En ekstra båd vil udvikle sejlerskolen, da vi så kan have flere skolebåde på 
vandet samtidig, hvilket giver endnu mere fællesskab, og mere 
spændende skolesejlads hvor der kan snuses til kapsejlads. 

 En ekstra båd, som medlemmer af NS kan booke, kan være med til at 
rekruttere medlemmer til såvel sejlerskolen som sejlklubben. Det giver 
klare fordele ved at være medlem af NS, selvom man ikke er bådejer. På 
sigt vil det helt sikkert også medføre flere bådejere, og dermed at havnen 
sælger flere bådpladser. 

 
 

6. Klubbåde til udlejning 
 

Visionen er, at NS i perioden frem mod 2020 køber en sejlbåd til udlejning til 
ikke-medlemmer, som har duelighedsbevis. Det kunne fint være endnu en 
maxi 77, som er billig i anskaffelse/forsikring, og er forholdsvis robust og let 
at håndtere. 

Dette kan medvirke til at rekruttere deltagere til både sejlerskolen og 
sejlklubben. En sidegevinst kan være, at et medlem uden båd får ansvar og 
råderet over båden på samme måde som IB pt. 
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7. Kapsejlads – Nibe Open 
 

Visionen er, at NS skal arrangere en distance-kapsejlads, hvor vi inviterer 
vores naboklubber til at deltage. Det kan f.eks. være en tur hvor vi starter i 
Gjøl, sejler til Aalborg for så at slutte i Nibe med efterfølgende 
præmieoverrækkelse/grill/fest. 

Start evt. i 2017/2018. 

Vi skal dog sikre, at der ikke er for mange sejler-arrangementer, så det f.eks. 
stjæler deltagere fra mandagssejladserne. 

På sigt kunne mulighederne for Liga-både måske blive en realitet. 

8. Sejladsudvalg 
 

Sejladsudvalget skal udvides i 2016, så det består af følgende: 

 Alle instruktører fra sejlerskolen 

 3-4 af de stabile mandagssejlere 
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ARRANGEMENTER 2020 

Visionen er at styrke fællesskab og samhørighed ved arrangementer der kan 

tiltrække og give værdi til medlemmerne. 

Tanken er bla. at spørge medlemmerne, hvad der efterspørges og oprette en 

emnebank med relevante forespørgsler. Udvalget og bestyrelsen har dog 

gjort sig visse tanker om mulige emner. 

Vinterhalvåret:  

 Hvordan rigger jeg min mast rigtigt…?  

 Hvordan sejler jeg med spiler…? 

 Hvordan sejler jeg i mørke…? 

 Motorkendskab ... Hvor sidder vandpumpen, hvordan skiftes olie, 
hvad er hvad….? 

 Det rette trim af sejlføring…og hvilken indflydelse har dårlige sejl og 
forkert rigtrim? 

 Hvad gør jeg når der udbryder brand?! 

 Hvordan virker nødsignaler...? 

 Fælles turer til bådudstillinger 

 Foredrag fra eksterne  

 Danske tursejlere 

 Sejlleverandører 

 Leverandører af maritimt udstyr 
 

Nogle af enmer kan med fordel arrangeres sammen med sejladsudvalget 

 

Sommerhalvåret: 

Der bør bla. overvejes nye tanker om hvorledes tidligere tiders fester kan 
genoptages, herunder: 
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 Tilriggerfest 

 Afriggerfest  

 Udvikling af medhjælperfest  
 

Endvidere: 

 Udvikling af konceptet omkring havnedagen 

 Flere fælles tursejladser i samarbejde med sejladsudvalget 

 Arrangering af grillaftner 
 

 
DRIFT 2020 
 
Der er sket meget i NS de seneste år, ikke mindst med tilgang af unge sejlere, 
og optagelse af Nibe Surf Team, det stiller helt sikkert krav til både plads og 
logistik. 
 
Driftsudvalget har gjort sig nogle tanker for at imødekomme det stigende 
behov. 
 
Udover den almindelige vedligeholdelse af grej, joller og faciliteter har vi 
nogle større opgaver, som bliver nødvendigt at tage stilling til de kommende 
år. 
 
Hovedemnerne som udvalget ser det er: 
 
1. Opbevaring af borde og bænke skal der findes anden mulighed for, så der 
bliver plads til vedligeholdelse af standeren, når den skal tages ind til 
efteråret.  
 
Målsætning (år 2016) undersøge muligheder og evt. pris. 
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2. Varme i værkstedet vil være ønskeligt, når der skal lakeres stander og når 
der skal udføres andre rep. opgaver hvor det er nødvendigt med varme.  
 
Målsætning (år 2016), udarbejdelse af projekt og fremskaffelse af pris. 
 
3. Ny jollebro, den eksisterende jollebro er ved at være godt nedslidt og det 
bliver nødvendig med enten en renovering eller en ny.  
 
Målsætning (år 2017) Udarbejdelse af projekt og fremskaffelse af pris. 
 
4. Udvidelse/tilbygning af klubhuset, da pladsen allerede nu er ved at blive 
for småt, og klubben har ambitioner om at der skal ske en udvidelse af 
ungdomsafdelingen, vil det fremadrettet blive nødvendigt med mere plads til 
opbevaring, vedligeholdelse, større klublokale m.m. Derfor vil vi arbejde på at 
få en tilbygning op at stå. I tilbygningen kunne vi tænke os, at der dels er 
opbevaring og teorilokaler, toiletter og omklædning samt værksted til 
vedligeholdelse. Udvidelsen vil medføre, at masteklargøring flyttes til 
masteskuret. Der kan evt. etableres en lille lejeplads ved klubhuset evt. med 
krabbebassin mv. Endvidere overdækkede grillpladser. 
 
Målsætning (år 2020). 
 
a. Projektforslag år 2016, udformning og indretning samt evt. ændringer i 
eksisterende, bearbejde indkomne forslag. 
 
b. Forprojekt år 2017, udarbejde skitser og fastsætte rammer for projektet, få 
lagt sig fast på en endelig udformning, lave prisoverslag. 
 
c. Endelig projekt år 2018, inddrage nødvendige arkitekter, ingeniører, 
kommunale myndigheder, få finansiering på plads, holde licitation. 
 
d. Opførsel af projektet, år 2019-2020, Ledelse af byggefasen og afslutte 
byggeriet, indvielse. 
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UNGDOM 2020 

  
I ungdomsafdelingen har vi ønske om en løbende bruttovækst af medlemmer 

med ca. 5 børn pr. år, så vi om 4 år er ca. 35-40 børn. For at kunne løfte den 

ambition er der nogle materielle udfordringer der skal løses. 

Materiel ønskeseddel i prioriteret rækkefølge 

 2 nye ”ponton broer” ved slæbested, disse laves i Havneforeningens 

regi. 

 10 nye flydeveste til ungdoms sejlere 40-60kg. 

 Flydeveste til trænere påtrykt NS logo og teksten Instruktør. 

 Radio sæt således der løbende kan kommunikeres med land og 

følgebåde. 

 Ekstra bøjer til opmærkning af baner 

 Nye afdækninger til 2 Feva joller 

 Vandkikkerter og lign til sjove aktiviteter med de mindre børn. 

 Forbedre forhold til opbevaring, og organisering af udstyr. 

 Udvidelse af antal joller. 

 Brig følgebåd, som den vi har. 

 Ny jolletype til brug for juniorerne når de skal videre fra feva jollerne, 

der er ikke valgt en specifik type endnu, men der ses på 2 

ynglingebåde. 

Desuden bliver der en udfordring med plads i jollehallen som skal løses, evt. i 

form af tilbygning. 

Tilbyde ungdomstrænere at deltage i relevante kurser. 

Endvidere afholdelse af stævner og samlinger i samarbejde med DS og NØJ 

samt etablere et tilbud til de yngste. 
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Tid til en slapper 

 

NIBE SURF TEAM 2020 
 
Nibe Surf Team, der er en underafdeling til Nibe sejlklub, er sat i verden for at 
organisere Wind-, Kite- og SUP-surfere, samt at tilskynde etablering og 
udviklingen af Nibe Bredning til rekreative formål med fokus på surfing.  
 
Nibe Surf Team, der er for alle uanset niveau, alder, disciplin, ambitioner og 
tilhørsforhold til Nibe, har base i Nibe sejlklubs lokaler, hvor klubaftner for 
klubbens medlemmer afholdes. Når vejrforholdene indbyder til det, ønsker 
klubben at inspirere til surfing på de lokale spots omkring Nibe Bredning ved 
at tilbyde attraktive forhold, klubevents og hyggeligt samvær ved og på 
vandet.  
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For at have de bedste forudsætninger for at kunne varetage surfernes 
interesser, har Nibe Surf Team indgået et samarbejde med Dansk Sejlunion. 
Samarbejdet giver blandt andet Nibe Surf Team mulighed for at trække på 
mere end 100 års erfaring, at sikre at surfernes sag bliver hørt ved 
fredningssager og støtte ved afholdelse af events og stævner.  
 
Sikkerhed frem for alt  
 
For Nibe Surf Team er sikkerhed i højsædet, derfor samarbejder klubben også 
med surf-skoler, der er certificeret under Dansk Sejlunion. Igennem 
samarbejdet med certificerede surf-skoler bliver klubben et oplagt sted for 
nye udøvere inden for Wind-, Kite og SUP-surf at begynde deres nye hobby 
på sikker vis.  
 
Surf-området nord for Nibe havn tilbyder gode og sikre forhold for specielt 
Kite- og SUP-surfing, idet både børn og voksne kan bunde langt ud. Nibe Surf 
Team lægger op til, at der med bøjer markeres et område 150 meter fra 
Aalborgvej, hvor al surfing forbydes. Dette er ud fra en sikkerhedsmæssig 
betragtning i forhold til Kitesurfing i området.  
 
Området er markeret med rødt på kortet nedenfor. 

 



  SEJLRENDEN 1:2016 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 42 af 68 

Handlingsplan  
 
Selvom Nibe Bredning allerede er velbesøgt af lokale Kite-, Wind- og SUP-
surfere, så er der rum til forbedring. Derfor har Nibe Surf Team en klar 
mission: 
  
Frem imod 2020 skal Nibe Bredning udvikles til et endnu mere attraktivt 
område at dyrke surfing. 
  
På den korte bane (Frem til 2017) er det hensigten at gennemføre en række 
aktiviteter med henblik på at etablere et attraktivt surf-miljø få meter fra 
Nibe Sejlklubs lokale (Markeret med 2 på kortet):  
 

 Opstilling af webkamera og vindmåler så vejrforholdene kan 
overvåges via Nibe Sejlklubs hjemmeside  

 Opstilling af kompressor ved Nibe Sejlklubs lokaler til pumpning af 
kites, oppustelige SUP boards mv.  

 Opsætning af skiltning der markerer området som officielt surf-
område  

 Rydde området nord for havnen for store sten, der kan udgøre en 
sikkerhedsrisiko  

 Opstille en flydebro med tilhørende rampe, der gør det muligt at 
komme over stendiget på sikker vis  

 Opsætning af bøjer der markerer surf-området imod Aalborgvej  

 Afholde sociale events for medlemmer af klubben  
 

Sideløbende med etableringen af området ved Nibe havn ønsker Nibe Surf 
Team at forbedre det eksisterende surf-område, Nibe strand (Markeret med 
1 på kortet), ved at gennemføre en række aktiviteter: 
 

 Forbedre tilkørselsforholdene til surf-området  

 Opstille ”launch-pæle” til brug for opsætning af kites  

 Rydde området for store sten, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko  
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 Opsætning af skiltning der markerer området som officielt surf-
område  
 

 
På den mellemlange bane (Frem til 2020) vil Nibe Surf Team arbejde på at 
forbedre de to surf-miljøer ved Nibe Bredning yderligere ved arbejde med en 
række aktiviteter:  
 

 Gøre surf-miljøet ved havnen attraktivt ved at opstille bænke, grill-
pavillon mv.  

 Opstille udendørs bruser og omklædningsforhold ved Nibe Sejlklubs 
lokaler  

 Etablere en kitepark med ramper og sliders ved surf-området ved 
Nibe havn  

 

 
På bestyrelsens vegne  
 
Ruddi Kruse Mortensen 
d. 1. april 2016 
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Nibe Sejlklubs facebook grupper 
Når du er blevet medlem af en gruppe, kan du let 

se eller slå foto og indslag op som så kan ses af 

gruppens øvrige deltagere.  
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Opstartsmøde, mandagssejlads 
Inden vi får set os om er det maj måned, og det vigtigste der sker er, at Nibe 

Sejlklubs mandagssejladser / kapsejladser starter. Som sædvanligt sejler vi 

hver mandag i maj, juni, august og september.  

I år holder vi opstartsmøde i klubhuset mandag den 25. april 2016 kl. 19. Vi 

håber meget på, at mange NS medlemmer kommer til mødet, også dem der 

går med tanker om måske at sejle med som gast. 

På mødet vil regler, startprocedure mv. blive gennemgået. Ligesom efter hver 

mandagssejlads bliver der også plads til øl/vand og en masse bådsnak. 

 
Mandagssejlads med masser af både på vandet 
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Nye lystal for 2016 
Med det formål, at vi får tætte sejladser, har sejladsudvalget besluttet at 

korrigere lystallene frem mod 2016 sæsonen. Korrektionerne er sket rent 

matematisk ud fra resultaterne Mors rundt og ud fra mandagssejladserne i 

2015. Nedenfor er indsat et skema, hvor de nye lystal for 2016 fremgår. Som I 

kan se har 5 både fået højere lystal, og skal dermed sejle hurtigere for at 

opnå samme placering. 14 både har fået nedsat lystallet, og har dermed 

bedre muligheder for at blande sig i kampen om klubmesterskabet. 

 

Lystal Lystal 

Kaptajn Båd Model 2016 2015

Michael Steglich Wet Vet Bavaria 34 1,17 1,15

Søren Justesen Blue Bayou Dehler 35 1,15 1,13

Peter Nielsen Kimbo Grenada 41 1,22 1,20

Lars B. Andersen Mille M Maxi 1000 1,15 1,15

Ruddi Kruse Salacia Trio 92 1,09 1,08

Anders Bang Caroline 1,16 1,18

Lennart Olsson Krabask Naver 29 1,02 1,04

Erik Møller Azela Bianca 107 1,16 1,18

Benny/Gert Pedersen Dynamic Blues Dynamic 43 1,31 1,35

Lars Bro Smut Jeannau 1,12 1,16

Jørgen Djørup Lis Kristine Bianca 36 1,09 1,13

Kresten Graa Solsikken Bandholm 28 0,99 1,03

Klaus Søe Amola Benetau Oceanis 351 1,08 1,16

Jørgen Rise Anje Grenada 31 1,10 1,11

Pimpelput Pimpelput Granada 24 0,96 0,97

Laury Kristoffersen Madam Blå Albin B 1,06 1,08

Bo Kristensen Mekani Hanse 315 1,14 1,14

Ulrik Jeppesen Bianca 1,03 1,03

Kurt Becher Acacia Comfort 32 1,09 1,11

Mikkel Kloster Bavarie 32 1,10 1,14

Frank Hamborg Lotus 40 1,16 1,16

Jørgen Skov Johnson 26 1,06 1,06

Michael Worm/Anders S Bitch Albin Accent 1,03 1,03

John Sohn Lady Tess Mirage 28 1,00 1,00

Tom Lundager Drabant 27 1,07 1,07

Bo Fjamse 2 1,10 1,10

IB IB Maxi 77 1,00 1,03

Jan og Lena Laursen Mirissa Jeanneau 37

Kim Steen Anna Dehler 34

Claus Kirring Aussie Mamba 29
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Søsætning - Optagning 2016 
 

Fælles søsætning 2016 vil foregå på følgende dage: 
Søndag d. 17. april.   Små både op til 6t 

  Store både 

Fredag d. 29. april.  Små både op til 6t 

Fælles optagning 2016 vil foregå på følgende dage: 
Lørdag d. 22. oktober      Små + store både.  

Onsdag d. 26. oktober     Små både op til 6t 

Fredag d. 28. oktober      Små både op til 6t  

Alle dage med start kl. 08.00 
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Nibe Sejlklubs Venner – formandsberetning 
2015 er forløbet planmæssigt for NSV. Bestyrelsen har afholdt et større 

bestyrelsesmøde i årets løb og har gennemført yderligere koordineringer og 

”mødevirksomhed” på nettet. 

Fredagsbaren (Oles Bar) har haft et mindre leveringsproblem med Nibe Fadøl 

i forbindelse med Bryghusets konkursbehandling. Tak til Hanne og Morten, 

som har sikret en glidende overgang ved hjælp at kvalitets øl fra FUR, indtil 

leverancen af Styrbord og Bagbord fadøl fra Nibe Bryghus kunne reetableres. 

Også en stor tak til vores entusiastiske bartendere og indkøbere, der gennem 

sæsonen har skabt en god stemning i baren og medvirket til en problemfri 

drift af Fredagsbaren.  

Vi har i årets løb doneret 20.112 kr. til Sejlklubben, dels til nyanskaffelser – 

herunder en ny motor til følgebåden – dels til ungdomsafdelingens 

arrangementer. 
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Vores overskud på  -15.051 skyldes i overvejende del denne donation, men 

også en faldende omsætning i fredagsbaren og færre indbetalinger af 

årskontingentet. Endvidere valgte vi ikke at kræve betaling for fortæring 

under foredrags -arrangementerne.  

Alt i alt har vi en god økonomi og en passende ballast på bankkontoen i Spar 

Nord. 

Jeg vil gerne understrege, at formålet med NSV også i høj grad er, at give 

medlemmerne en god oplevelse, når de deltager i Sejlklubbens og NSVs 

arrangementer – samtidig med, at vi kan donere et pænt beløb til 

Sejlklubbens ungdomsarbejde og drift. 

Sluttelig vil jeg gerne opfordre alle til at fremsende korrekt E-mail adresse til 

sekretæren, betale det årlige kontingent og ikke mindst: At frekventere vores 

hyggelige Fredagsbar.   

 

Vel mødt til en ny sæson i Nibe Sejlklubs Venner. 

På bestyrelsens vegne 

Ole Friederich 

Fmd. NSV 
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Baltic Rally 2015 – Dejlig aften i OLES BAR 
Fredag d 11. marts holdt Langturssejlerne ved Carsten Borup, Ander Bang samt 

Sten Frederiksen et meget spændene foredrag om sommerens togt ”Baltic 

Rally 2015”. 

Godt 50 personer var mødt op til en aften i OLES BAR med dygtige fortællere 

der på hver deres måde underholdt om oplevelserne i sommer. 

Der blev serveret frikadeller og kartoffelsalat – en rigtig god aften. 

Tak til foredragsholderne. 

 

 

 
Mange var møde op til en hyggelig aften om Baltic Rally 2015 
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Nibe Sejlklubs skærgårdstur 2016 
Tænker du på at holde sommerferie i den svenske skærgård… 

…Så tilbyder Nibe sejlklub - som omtalt i sidste udgave af sejlrenden - 

medlemmerne mulighed for fælles krydsning af Kattegat. 

Der er afgang fra Nibe på følgende datoer (med mindre det danske sommervejr 

vil det anderledes): 

- Søndag 3. juli kl. 14 

- Lørdag 9. juli kl. 10 
 

Tilmelding/spørgsmål, så kontakt Lars Andersen, tlf. 61705351.  

 
Smukt er der også i Sverige 
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Generalforsamling i Havneforeningen 
Referat fra generalforsamling den 29. marts 2016.  

Formanden bød velkommen til de 40 fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer samt deres ledsagere, hvorefter generalforsamlingen overgik til 

behandling af den udsendte dagsorden.    

1. Dirigent. 
Carsten Borup blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han 
konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen og 
at denne således var beslutningsdygtig. 

 

2. Beretning. 
Formand Ruddi K. Mortensen (RM) fremlagde bestyrelsens beretning, 
hvor han bl.a. kom ind på hvad der var arbejdet med det forgangne 
år, samt at Nibe Lystbådehavn har haft fremgang i antallet af 
gæstesejlere de senere år, hvor andre især nordjyske havne, har haft 
stor tilbagegang. Fremgangen kan i 2015 især tilskrives 
frihavnsordningen. Den fulde beretningen er tilgængelig på havnens 
hjemmeside. 
 

Der blev spurgt til, om der var gjort tanker om at koordinere feks. 

søsætning med Bryggeriet aht. adkomst på pladsen. RM kunne oplyse 

at det var det ikke, men at Ulrik vil tage kontakt for koordinering. 

Der blev endvidere spurgt til en evt. udvidelse af Bryggeriet. Det blev 

oplyst at der er tale om at flytte tapperiet ned til bryggeriet. Dette skal 

der skabes plads til, ved at bygge til på sydsiden (flisefelt). Det kræver 

dog dispensation fra lokalplan. 

Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen. 
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3. Regnskab. 
Lars B. Andersen (LA) aflagde regnskab. 
LA forklarede bl.a. at den høje udgift til renovering af ramslaget, 

fremkom pga. uforudsete mangler og fejl som viste sig da arbejdet var 

igang. Hele udgiften tages i regnskabsåret 2015. 

Diverseposten er for en stor del betaling til S/I for deltagelse i 

Frihavnsordningen. 

Elposten er lav for 2015, da der også er refusion af gæste-el fra S/I for 

2014 medregnet her i. 

LA/bestyrelsen er ikke stolt af den forholdsvis store restance på 

kontigent fra medlemmer. Den er nu nedbragt til Kr. 46.700 og der 

arbejdes på at indrive resten. 

Der blev spurgt til om restancer er fra flere år, LA oplyste at der kun er 

en fra tidligere. 

 Regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen. 

4. Budget og fastlæggelse af kontingent.  
LA fremlagde budget for 2016.  

Kontingent fastholdes på kr. 3.700 i 2016. 

Der blev spurgt til om ikke betaling for frihavnordning til S/I bør sættes 

ned, grundet den store succes. LA oplyste at der er aftalt et fast beløb, 

som gælder en årrække. 

LA konstanterede en fejl på diverseposten, da betaling til S/I for 

frihavnsorning ikke var kommet med.  

Budget blev herefter godkendt af forsamlingen, under den 

forudsætning at det bliver rettet til mht. de manglende Kr. 37.000. 
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5. Behandling af indkomne forslag: 

5.1 Etablering af el på mastekran. Forslagstiller Klaus Søe (KS). 

Klaus motiverede sit forslag og det blev herefter diskuteret.  

Der blev stillet forslag om at se på andre havne og hvad de har gjort.  

Et medlem opfordrede til, at der blev lavet en udførlig instruktion over 

brug af kranen, af hensyn til sikkerhed mv. Andre mente ikke, at det er et 

problem at dreje håndtaget 2 gange om året. 

Der blev spurgt om kranen kunne opgraderes til 600 kg. 

RM oplyste at kranen tilhører S/I og at bestyrelsen tager det op der.  

KS erklærede sig tilfreds. 
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5.2 Etablering af 15 ton kran ved kaj, så søsætning og optagning kan gøres 

uden vognmand (lignende Thisted og Nykøbing). Forslagstiller Klaus Søe. 

Klaus motiverede sit forslag med at vi bruger et stort beløb på vognmænd 

hvert år og at dette beløb ville kunne forrente en kran.   

Det blev herefter diskuteret og følgende blev bla. nævnt:  

Der skal også nye vogne eller stativer til.  

Knud Erik havde talt op at der ialt står ca. 100 både på vinterpladsen, så 

udgifterne skal fordeles på disse. 

For at det kan hænge sammen, skal det være obligatorisk at betale til 

ordningen - kan man tvinge medlemmerne til det ? 

Nuværende ordning er gratis for havnen. 

Vedligehold af kran, stativer, vogne og evt. truck skal tages i betragtning - 

det er dyrt. 

Bådene kan i så fald sættes op med master. 

RM foreslog sluttelig at bestyrelsen ser på mulighederne og undersøger 

økonomien bl.a. ved at spørge i andre havne. 

KS erklærede sig enig i dette. 

 

6. Valg af formand. 

 Ruddi K. Mortensen blev genvalgt med applaus. 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 Lars Bakkegaard blev valgt med applaus. 

 Tom Nielsen blev genvalgt med applaus. 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 Kim Steen blev valgt med applaus. 

 Frank Hamborg blev valgt med applaus. 

 

 9.  Valg af 2 revisorer. 

 Erik Sørensen og Jørn Grønhøj blev genvalgt med applaus. 

 

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

 Ingen.  

 

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

LA forklarede kort om S/I´s opbygning og hvad hhv. HF og S/I har ansvaret 

for, det er bl.a. S/I der ansætter havnefoged. 

Der har bla. været arbejdet med /udført/besluttet følgende i 2015:  

 Buske klippet ned. 

 Skraldespande fjernet. 

 Dieselpriser - struktur fastlagt. Medlemmer betaler indkøbspris + 

1 kr.  

 Toilettømmestation for både samt campere er et vigtigt punkt i 

2016. 
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 Varmepumpeanlæg installeres nu i servicebygning. 

 Badepolletter skal koste kr. 20 under festivalen. 

 

Der blev spurgt til om skraldespande ville blive sat op under festivalen. Det 

diskuteres i S/I. 

Ligeledes blev der spurgt til evt. redskabshuse langs åen. Det blev oplyst at 

disse er skrinlagt. 

 

LA gennemgik kort regnskabet for S/I, hvor man bl.a. kunne se at der er 

hensat kr. 450.000,- til vedligehold af havnen. Dette kunne være 

oprensning, sten på moler mv. 
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12. Eventuelt. 

RM gennemgik problematikken vedr. ålegræs i havnen som vi har været 

meget plaget af de sidste år. RM viste løsningsmuligheder mv. på 

storskærm. Hele dokumentet er tilgængelig på havnens hjemmeside.   

Erik Møller nævnte at problemet var endnu større for 20 år siden og at 

der var udført vellykkede forsøg dengang, som vi kan lære af.  

Bestyrelsen arbejder sammen med S/I med at få en løsning på plads. 

Der var forslag om at have en medlemsliste hængende frit tilgængelig, så 

at man kunne kontakte et medlem hvis der var problemer med 

vedkommendes båd. Dette blev afvist aht. lovgivning. Flere erklærede 

ligeledes at de ikke ville på sådan en liste. 

 

Formanden takkede sluttelig dirigenten, samt for god ro og orden.  
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BESTYRELSENS BERETNING 

HAVNEFORENINGEN 

NIBE LYSTBÅDEHAVN 2016 

Det forgangne år i Havneforeningen har ikke budt på uforudsete 

overraskelser og må som sådan betegnes som et traditionelt år for Nibe 

Lystbådehavn. Dog er enkelte ting forandret, herunder medlemsskabet af 

frihavnsordningen, som har medført rekord i antallet af gæstesejlere i Nibe, 

med øget aktivitet på havnen til følge. Dette og øvrige tiltag vil kort blive 

nævnt i denne beretning. Jeg vil undlade at gå i detaljer omkring bestyrelsens 

arbejde det forgangne år og forholde mig til de store linjer. Vi kan som 

udgangspunkt starte med at glæde os over, at sejlrenden endnu et forår kun 

venter på at blive besejlet. 

 

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder dette år, hvor opgaverne primært 

har været af driftsmæssig karakter. Af tiltag, som udover den daglige drift, er 

foretaget i det forløbende år kan nævnes: 

 

 Reparation af broer 

 Skraldespande fjernet fra broer 

 Holdere til vandslanger er vendt 

 Nye vandhaner monteret 

 Fri/optaget skilte monteret  

 Bobleanlæg, spritdosering og slangereparation 

 Udvidelse af kapacitet i masteskur samt ophængning af taljer 

 Reparation af ramslaget 

 Etablering af krabbebro 

 Reparation af vestlig bro, kommunen 



  SEJLRENDEN 1:2016 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 61 af 68 

 

Jeg vil lige knytte et par kommentarer til enkelte af disse tiltag. 

Ang. skraldespandene på broerne, er disse fjernet, da opmærksomheden 

omkring affaldssortering de senere år er væsentlig skærpet, herunder også i 

danske havne. Alle, som gæster andre havne, vil bemærke at der efterhånden 

bliver oprettet miljøstationer i havnene og således også i Nibe Lystbådehavn. 

Der vil dog fremadrettet blive vurderet, hvorvidt der skal opsættes små 

affaldsspande til småt affald, ispapir og lignende. 

Fri/optaget skilte er opsat på alle pladser som et foreningsaktiv, da for mange 

pladser desværre ikke har været udstyret med et sådant. Det har tidligere 

været den enkelte pladshavers ansvar at forsyne pladsen med et skilt, hvilket 

har medført en række forskellige valg, mangel af skilte mv. For at sikre et 

ensartet udtryk på alle pladser og for at give vore gæster en bedre oplevelse, 

men ikke mindst lette havnefogedens arbejde, har havneforeningen påtaget 

sig denne opgave. Pladser som ikke er optaget over en dags varighed, skal 

kunne udlejes til gæstesejlere.  

Der er endvidere arbejdet med bestemmelserne ang. ophold i havnen i 

vinterperioden. Vi kan desværre ikke tilbyde forsyning på broerne i 

vinterperioden, grundet installationernes udformning, hvor der ved ekstremt 

højvande opstår overgang i installationen. Noget vi fremover vil se nærmere 

på. Endvidere gøres opmærksom på, at ved ønske om at overvintre i bassinet, 

skal der fremsendes dokumentation for bådens ansvarsforsikring. Noget som 

i det forløbne år har voldt visse kvaler.   

Derudover er der arbejdet en del med PR i tæt samarbejde med Nibe Sejlklub 

med det sigte, at opretholde belægningen i havnen i en for alle 

lystbådehavne og sejlklubber meget vanskelig tid pga. stort frafald af sejlere 

generelt. Noget som organisationerne også er opmærksom på, hvorfor et 

landsdækkende projekt er sat i søen. "Vild med vand" - som er et projekt 

under FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark) og DS (Dansk Sejlunion), 

hvor det er muligt at søge støtte til nye havneprojekter, PR mv. for at 
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synliggøre havnen og de muligheder som ligger her, alt sammen for at 

tiltrække flere medlemmer, gæster og brugere generelt. Projektet har kørt i 

samarbejde med Nibe Sejlklub, hvor vi i Nibe gav udtryk for vores interesse. 

Desværre har vi måttet konstatere, at projektet ikke giver os helt de 

muligheder, som vi var stillet i udsigt. De reelle støttemuligheder 

sammenholdt med de administrative byrder står ganske enkelt ikke mål med 

forventningerne, hvorfor vi i første omgang har trukket vores interesse for 

projektet tilbage. Der arbejdes dog for nuværende på at løfte opgaven 

gennem forretningsudvalget, som står for den nuværende ”Havnens Dag” i 

Nibe.  

Vi har i Nibe Havn 254 pladser foruden jollepladserne. Heraf er der 169 

brugsretsejere og 21 lejere. Vi har således 64 ledige ultimo 2015, som vi vil 

øge indsatsen for at få belagt. Sidste år var antallet af ledige pladser stort set 

det samme (63), så vi opretholder belægningsprocenten til trods for en 

markant afgang. Vi ønsker alle nye sejlere velkommen på Nibe Havn. 

Nibe Havn er desuden sammen med 4 

andre steder i Aalborg kommune blevet 

udnævnt af Visit Danmark, som et af de 

mest betydningsfulde steder i Danmark. 

Noget vi godt må være stolte af. I praksis 

er der opstillet et skilt på molen ved 

havnekontoret, som nogle af Jer muligvis 

har bemærket. 

Konceptet går ud på at man kan uploade 

flotte billeder til en fælles portal under 

VisitDanmark. 
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Som jeg startede med at berette om, har Nibe Lystbådehavn sidste år sat 

rekord i antallet af gæstesejlere. Dette skal ses i lyset af en meget dårlig 

sommer, hvor stort set alle havne har kunnet notere sig en tilbagegang på op 

til 30 % sidste år. At vi så i Nibe har kunnet formå at slå rekorden med flest 

mulige gæstesejlere i havnens registrerede historie, må til tilskrives 

tilmelding til Frihavnsordningen. Vi har set lidt på statistikken gennem de 

senere år i såvel Nibe Lystbådehavn, Landsdelen, som Danmark generelt.  
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Som tallene viser, er udviklingen positiv for Nibe Lystbådehavn. Antallet af 

frihavnsgæster udgør en markant andel og dog svarer den samlede økonomi 
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på gæstesejlere til forventningerne. Vi har en formodning om, at antallet af 

gæstesejlere ved denne tilslutning kun øges i årene fremover. 

Vi vil i Havneforeningen arbejde for at fremme udviklingen på Nibe Havn 

gennem oplysning, markedsføring og ikke mindst gennem et samarbejde med 

Nibe Sejlklub, som via deres sejlerskole, ungdomsafdeling, PR og 

arrangementer trækker rigtig mange nye sejlere til havnen, noget vi i 

havneforeningen sætter stor pris på. Et samarbejde som blot vil blive tættere 

i årene fremover. Vi skal huske på, at jo flere medlemmer des bedre økonomi 

og jo bedre faciliteter på havnen des mere attraktiv bliver den for nye sejlere 

og gæster. Vi har alle en interesse i, at der på havnen er et aktivt miljø af 

såvel sejlere, gæster, erhverv som beboere mv. 

Endeligt kan vi glæde os over, at vi sidste år har fået en rigtig lejeplads på 

havnen igen, hvilket vi må takke Nibe samråd for. 

Bestyrelsen har overvejet målsætningen for Havneforeningen det kommende 

år. Opgaverne udover den daglige drift, vil omhandle følgende: 

 Der skal arbejdes med muligheder for at løse problemet omkring 

ålegræs i havnen i samarbejde med S/I. 

 Vi deltager i havnens dag lørdag d.28. maj sammen med havnens 

øvrige foreninger, herunder Nibe Sejlklub, så kig endelig forbi.  

 Fugle er oftest flotte, hyggelige og et must i naturen, men i 

lystbådehavnen kan de også være til en del gene. Vi ser lidt nærmere 

på, hvordan vi kan reducere disse gener. 

 Forbedret og opdateret skiltning sammen med S/I. 

 Opdatering af miljøstationen. 

 Etablering af en ny jollebro. 

 Reparation af masteskuret, den vestlige gavl. 

 Hvidt flag i stedet for blåt? (S/I). 

 Etablering af tømmestation for både og autocampere i samarbejde 

med S/I. 
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 Etablering af en ny hjemmeside sammen med havnens øvrige 

foreninger. 

 Øget markedsføring i samarbejde med Nibe Sejlklub. 

 

Vi tager hul på nogle af disse opgaver på arbejdsdagen, som desværre blev 

aflyst sidste år grundet for få tilmeldinger. I år afholdes arbejdsdagen lørdag 

d. 30. april sammen med sejlklubben og i øvrigt samme dag som 

standerhejsningen i Nibe Sejlklub med efterfølgende tilriggerarrangement. Vi 

ser gerne så mange som muligt denne forårsdag i april.   

 

Ang. problemstillingen vedr. ålegræs i Nibe Havn, vil der under eventuelt på 

denne generalforsamling, blive fremlagt tanker omkring årsager, eventulle 

løsninger og mulige forsøg fremadrettet.  

 

Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen gerne takke alle aktive medlemmer for 

indsatsen gennem årets løb. Vi ser frem til et nyt og spændende år i Nibe 

Lystbådehavn. 

 

På bestyrelsens vegne 

Ruddi Kruse Mortensen 

D. 29. marts 2016 

 

 

 

 



  SEJLRENDEN 1:2016 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 67 af 68 

 

 

 

 



  SEJLRENDEN 1:2016 

 

SEJLRENDEN                        www.nibe-sejlklub.dk  Side 68 af 68 

Bådpladser i Nibe Lystbådehavn   
  

Priser: 
 
Brugsret: 
A-plads  2,5 x 10,0 / 
12,5 m  kr.   6.000,- 
B-plads  3,0 x 12,5 m            kr.   8.000,-  
C-plads  3,5 x 12,5 m            kr. 10.000,- 
D-plads  4,0 x 12.5 m            kr. 12.000,- 
E-plads  4,5 x 15,0 m            kr. 14.000,- 
S-plads  Størrelse efter aftale - Individuel betaling 
 
Medlemsskab af Havneforeningen er obligatorisk. Årligt vedligeholdelses-  
bidrag/driftsudgift, fastsættes på foreningens årlige generalforsamling og er 
for 2016: Kr. 3.700,- 
 
Årlig leje 2016: 
Jolleplads      kr.      950,- (ekskl. medlemskab af HF - da dette ikke kræves) 
3,0 x 12,5 m  kr.   5.300,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
3,5 x 12,5 m  kr.   5.700,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
4,0 x 12,5 m  kr.   6.100,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 
4,5 x 15.0 m kr.    6.500,- (inkl. medlemskab af havneforeningen) 

 

Kontakt 
  

Havnefoged Ulrik Jeppesen 
 
Bryggen 52 
9240 Nibe 
Mobil:    + 45 60 15 05 17                        
Email: havnekontoret@nibe-havn.dk 

Kontakt Lars B. Andersen, Sejladsudvalget 

mailto:havnekontoret@nibe-havn.dk

