
NIBE SEJLKLUB 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub i klublokalerne 

Onsdag den 8.september 2010 kl. 19.00 

Gennemgang af det godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde fra 20. maj 2010 – ingen 
bemærkninger. 

Tilstede: Lene Aabom, Klaus Søe, Peer Hersleb, Lars Rudkjøbing, Søren Justesen, Ole F, Niels 
Jacobsen samt Michael Steglich-Petersen. 

Formanden har ordet: Velkomst af Formandrinden og speciel velkomst til Søren Justesen 

- hvad er der sket siden sidste møde/LÅ 

-evaluering af sommeren på havnen/LÅ : Enkelte turbulente forhold i forbindelse med Festivalen. 
Problemerne blev løst men enkelte forhold – tømning og tjek af møntautomaterne - skal tilpasses 
fremover. Aftale med Havnekontoret om at der der er en nøgle til automaterne fremover. Men alt 
i alt mange gæster i og omkring havnen og sæsonen er forløbet godt 

-omfordeling af bestyrelsesfunktionerne/LÅ – Søren varetager sejlerskolen efter Peter Altenborg, 
dog gør Lene denne sæson færdig. Onsdag 22/9 kl 17:00 skipperlabskovs til kursisterne. LÅ 

-pjece til nye medlemmer/LÅ – Lene melder noget ud. 

-cykler/LÅ – flot initiativ og tak til Lene og Hasse. Cyklerne kan lånes mod et depositum i 
åbningstiden (Havnekontoret/ishuset). 

-fladskærmen/OF – Skal op nu. Ole F indkøber det nødvendige tekniske dertil og Lars undersøger 
”Tavlebeslag”. Pladsen bliver på vestgavlen og Lene kontakter en tømrer. 

Økonomi: 

- gennemgang af her og nu status/LR. - Annoncører skal gennemgås – (MS-P tager dette). 
Regnskab godkendt. 

-medlemstil-og afgang/LR – 15 udmeldt og 10 indmeldt. Peer og Lars får rundsendt en 
medlemsliste. 

- Regnskab for Sct. Hans festen/LR – Flot overskud. 

- evt. salg af jolle/LÅ – afventes. Bo kontaktes. LÅ 

Aktiviteter: 



-Kommende kursusaktiviteter/LÅ – Der er en del kurser planlagt for den kommende vinter – se 
Sejlrenden samt hjemmesiden og bliver rundsendt pr mail. Evt invitation til naboklubber. 

-maydaykursus/OF – rundemail samt hjemmeside. 

-MOB/LÅ – do  

-Tidevandskursus/LÅ - do 

-Sejlerskolen/Hjemmesiden/LÅ – 9 tilmeldinger pt. Der annonceres i lokalavisen vi skal gerne op på 
12 kursister – annoncesponsor søges - Lars  

Fremtiden og muligheder for nye tiltag diskuteret. - Sejlerliv i klubben fremover – diskuteres ved 
næste møde. 

-Ungdomsafdelingen. Hvad gør vi med den fremover?/BO – næste møde 

-Standerstryning/LÅ – Lene rundsender arbejdsdeling. 

-Afriggerfest/LÅ – Lene rundsender arbejdsdeling. 

- Arbejdslørdag d. 23/10 i NS forsøges koordineret med HF – Peer og Ole. 

 

 

Udvalgsarbejde: 

Orientering fra HF/OF. - Udgravning. Aalborg kommune vil ikke acceptere mængderne. Alle 
forurenende stoffer er identificeret. Der undersøges alternativer. Målet er at komme i gang inden 
jul – værste situation er tidligt forår. 

Renovering af ramslaget er i gang. Når dette er færdigt fortsættes opretning af pæle. 
Bobleanlægget forsøges renoveret. Plastrør er stadig en mulighed.  

Sejlrenden/NJ – Annoncerne skal kulegraves.  

Byggeudvalget/Hvem melder sig? - Afventer officielt svar fra SI vedr ansøgning af råderetten over 
det ledige byggefelt ved klubhuset. Lene skriver til Niels Færch. Der følges op herpå til næste 
møde. 

Diverse. Punkter til orientering 

Aflåsning af herretoilet vandløb – Jørgen C kontaktes. Lars og Klaus Søe. Nyt toilet installeres. 
Vedtaget ved afstemning 



Gardiner genopsættes ikke foreløbig – rullegardinerne er tilstrækkeligt. 

Ved næste møde diskuteres DS oplæg til rekruttering af nye medlemmer samt 

  ”Vagtplan” for ungdomsafdelingen. 

Fastsættelse af ny mødedato 

Næste møde er fastsat til onsdag 3. november kl 18:00 i N.S. 

Michael Steglich-Petersen, referent 


