
Nibe Sejlklub 

Bestyrelsesmøde torsdag den 20. Maj 2010 kl. 18.30 i Klubhuset 

Deltagere: Ole F, Tom Nielsen, Klaus Søe, Lene Aa og Michael S-P, Lars R 

1.Gennemgang af det godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde  

 2.Siden sidst: 

Evaluering af maydaykurset  LAA/OF 

LÅ –gennemgik kurset og konkluderede dette som en succes. Dog svært at mønstre deltagere nok, men 
bestyrelsen er af den opfattelse, at kurset skal gentages til efteråret. Der er dog en del arbejde hermed 
men det sociale er det hele værd så der lægges op til at deltagerne tager en tørn med. Skal annonceres i 
Sejlrenden. Ansvar OF og LÅ 

Etablering af nye maydaykurser til efteråret  LAA/OF 

Referat fra SIFA møde. Sport på tværs.  LAA/OF 

Meget spændende møde – mange organisationer under denne paraply. SIFA har en del midler der kan 
søges om. Processen til vands, til lands og i luften søsat og vi hører nærmere via  Hjemmesiden og 
fællesmail samt opslag i klubhuset. LA OF  

Referat fra  havneudvalget   PH/OF:   

Orientering om status for uddybning af Havnen. Vores analyse værdier i hht analyserapporten tyder på, at 
materialet kan klappes i umiddelbar nærhed.  Det forventes at arbejdet påbegyndes til november. Samtlige 
både skal derfor være på land eller på anden måde fjernet fra havnen pr 1.november. Dette annonceres via 
fællesmail , opslag i klubhuset og via Sejlrenden. 

 

Referat fra SI  PH/OF 

SI har svaret på Nibe Sejlklubs ansøgning om råderet over de tomme byggefelter ved klubhuset. SI har 
besluttet at give Nibe Sejlklub råderetten over arealet ved klubhuset. Der skal dog fremlægges en 
byggeplan for arealet indenfor de næste 2 år.  

Sejlrenden OF – Intet nyt 

Udlejningsfolderen LAA – gennemlæst og accepteret. Stor ros til de kreative. 

 

3.Økonomi: 



Gennemgang af her og nu status LR – Ønske om fremsendelse af materialet i god tid dvs 6 dage før et 
møde. Ellers intet at bemærke.  

Regnskab for standerhejsning og Tilriggerfest 2010  LR. Økonomien hænger sammen. 

Ajourført medlemsliste LR  - Lars fremsender til Lene der scanner og  rundsender pr mail.  

Udsendelse af girokort til praktisk sejlads  LR – Peter A kontaktes for en liste. Lars 

Nye medlemmer. Hvordan tager vi imod dem ?  LAA/PH 

Velkomst til Nye medlemmer i Sejlrenden – MS-P kontakter Niels. LAA kreerer i samarbejde med TN en 
velkomstpjece.  

4.Den lille fede:  

Vagthold til klubhuset  LAA – Hele fra HF ?? 

Adgang til klubhuset  LAA. Under forudsætning af rengøringsaftale. LAA  har  tager kontakt til formanden 
for NH og  NS kommer med i rengøringsaftalen for havnefaciliteterne – på HF/SI regning mod at vi stiller 
faciliteter til rådighed. 

Rengøring af klubhuset:   Udvendigt/indvendigt  LAA – se ovenfor 

Vandautomater  KS  - er monteret i næste uge. 

 

5.Aktiviteter: 

Overdragelse af hjemmesiden fra Peter Altenborg  til ????  Niels Jakobsen overtager.   

Status og overdragelse af sejlerskolen fra Peter Altenborg til ???? Lise Damsgaard er bådsQuinde og Tom 
tager sig af Sejlerskolen.  

Ungdomsafdelingen  –  Bo  skal inviteres hver gang. Der gøres allerede nu tanker om fremtiden og emnet 
tages op til efteråret. 

Byggeudvalget/tilbagemelding fra SI ?  LAA – tages op til efteråret. 

Sct. Hans aften. Arbejdsplan medbringes.  ALLE – se fremsendte liste. 

Samarbejde med andre klubber omkring Limfjorden LAA . Forslag om samarbejde hele vejen rundt i 
Limfjorden for at promovere byerne/havnenes fordele hvornår. ”Lim Fjorden sammen fra Nibe”. LAA tager 
kontakt til alle klubber i Limfjorden. 

 

 



6. Sejlrenden:  

August 2010. Hvad skal vi have i bladet - kommer 

7.Fastsættelse af ny mødedato: 

  Mandag 6.september kl 19:00 i NS 

8.Evt  

 

 

Ref: Michael Steglich-Petersen 

 

 


