
NIBE SEJLKLUB 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub i klublokalerne 

Onsdag den 03.11.2010 kl. 18.00 

Tilstede: Lene Aabom, Ole F, Klaus Søe, Lars Rudkjøbing, Søren Justesen, Niels Jakobsen samt 
Michael Steglich-P. 

Gennemgang af det godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde fra 08.09 2010 Ingen 
bemærkninger 

1. Formanden har ordet: 

1.1. hvad er der sket siden sidste møde/LÅ  Oprydning i klubhuset d 23/10 forløb fint med 11 
fremmødte og målet blev nået. NS havde ved planlægningen heraf kontaktet HF for en 
samordning af diverse aktiviteter – uden respons. 

1.2. referat fra møde i SIFA  Ole F og Lene deltog. En planlægning af en hjemmeside som et forum 
hvor forskellige klubber kan koordinere aktiviteter såsom hjælp til revision, instruktører m.v. 
Projektet støttes af Aalborg Kommune. 

1.3. evaluering af standerstrygningen/OF Regnen stoppede da der skulle synges og standeren 
stryges – musikken var et clou. Aftenen blev festlig trods det skuffende deltagerantal – overordnet 
gjorde det i dette tilfælde ikke noget. Meget god stemning og Ryd Bulen leverede varen – igen.   

1.4. pjece til nye medlemmer/LÅ - venter 

1.5. fladskærmen/OF  Megen diskussion om placering, hjul><fastmontering. Kommer op nu og 
placeringen bliver på væggen til toilettet. LÅ 

2. Økonomi: 

2.1. gennemgang af her og nu status/LR  Hjælp til PC efterlyses fra Lars til rette vedkomne. En del 
restanter i såvel klub som annoncører i Sejlrenden. Rykkere er tilsendt. Telefonisk kontakt tages – 
LR m.fl. 

2.2. medlems til - og afgang/LR Liste over medlemmer udfærdiges og ophænges i klubhuset. To 
anmoder om medlemskab. - LR 

2.3. Regnskab for standerstrygningen/LR Ser pænt ud. Arrangementet gav et lille overskud. 

3. Aktiviteter: 

3.1. Kommende kursusaktiviteter/LÅ  



3.2. maydaykursus/OF Bekymrende lille antal tilmeldte p.t. – naboklubberne får buddet. -LÅ 

3.3. Evaluering af MOB - kurset/OF  Vældig godt kursus som giver stof til eftertanke. Bør gentages 
igen og igen. Referat på hjemmesiden. Annonceres om foråret og gennemføres i august. -LÅ 

3.4. Tidevandskursus/LÅ – Søndag 30/1 - LÅ 

        Foredrag Skotlandsturen samt Skt. Petersborg. Et arrangement for Ole’s Bar – Vennerne 
kontaktes. LÅ 

3.5. Ungdomsafdelingen. Hvad gør vi med den fremover?/BO  Står sløjt til – 2 anmodninger samt 
to faste. Bo vil gerne fortsætte arbejdet den kommende sæson. Bo tilsender Lars en liste. 
Ligeledes gennemgår Bo materialet i jolleskuret og sorterer.   

3.6. Hvem skal inviteres til nytårskuren? 8/1 LÅ og MSP gennemgår deltagerlisten og rundsender.  

3.7.  Hvordan får vi nye medlemmer i sejlklubben? Udsættes 

3.8. Puljeforsikring/LÅ – udsættes.  

3.9. Regattaskydning – Kontakt til Børge Nygaard og Jørgen Christensen. Dato?? MS-P 

4. Udvalgsarbejde: 

4.1. Orientering fra HF/OF – Der arbejdes fortsat på uddybning af Havnen. Miljøcentercenteret 
kunne ikke godkende de fremsendte materialer og beregninger. TBT-tin indholdet var for stort 
efter de anvendte beregningsfaktorer. Der arbejdes med nye og alternative planer for deponering. 

4.2. Sejlrenden/NJ  Deadline d 5/11 og Niels afventer indlæg. Alle 

4.3. Byggeudvalget – Klaus Søe har teten og tager kontakt til rette vedkomne. KS 

4.4. Ungdomsafdelingen - venter 

5. Diverse. Punkter til orientering 

6. Fastsættelse af ny mødedato 

Næste Bestyrelsesmøde bliver torsdag d 20. januar kl 18:00 

Vi serverer et par stykker smørrebrød 

Referent Michael Steglich-Petersen 


