
NIBE SEJLKLUB 

BESTYRELSESMØDE 

 

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklubs lokaler 

TORSDAG DEN 3. FEBRUAR 2011 KL. 18.30 

Tilstede var: Søren Justesen, Lars Rudkjøbing, Klaus Søe samt Michael Steglich-Petersen 

”Gæst” Ole Asp 

Dagsorden: 

1. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde  
2. 1.1.  Hvad er der sket siden sidst. LÅ – Udsat.  
 
2.    Udarbejdelse af materiale til generalforsamlingen 
 2.1.  Gennemgang og godkendelse af regnskab til revisorerne.  LR  
 
Fakta accepteret - dog skal forsyningsopgørelsen m.v. undersøges yderligere. Regnskabet 
godkendt. LR fremskaffer de manglende underskrifter og fremsender til revisorerne. 
 
 2.2.  Udarbejdelse af budget for det kommende år. Alle  
 
Diskussion om fremtiden for skolebåden ”IB” og hvorledes dette skal budgetteres – evt tilskud for 
Vennerne hensættes hertil i regnskabet 2011 samt fremover. Budget for 2011 vedtaget.     
 
 2.3.  Udvælgelse af dirigent til generalforsamlingen. MSP – Erik Møller foreslås og har accepteret. 
 
 2.4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer til den kommende bestyrelse. Alle genopstiller dvs der skal 
findes to suppleanter.  Alle. 
 
 2.5.  Fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med generalforsamlingen. Alle  - uddelegeres af 
Formanden 
 
  
3.   Referat fra diverse udvalg 
  3.1.  Byggeudvalget. LS – tegninger søges ellers intet nyt KS 
  3.2.  Onsdagssejlads. PH - udsættes 
  3.3.  Ungdomsafdelingen. LÅ/Bo - udsættes 
  3.4.  IB og fremtiden/MSP – penge afsættes fremover til motor/ny båd iflg regnskab 
 



 
4.   Aktiviteter 
  4.1.  Evaluering af afviklede aktiviteter - udsættes 
  4.2.  Planlægning af kommende aktiviteter - 
           - maydaykurset - afventer 
           - standerhejsning – musik bestilles MS-P  - er ok. 
           - tilriggerfest – uddelegeres 
           - sejlerskolen/praktisk sejlads – finde 4 instruktører – alle. LÅ kontakter Carsten om behovet 
           - Skt Hans – Båltaler (LR) følges op på. Resten udsættes 
           - Familietur - udsættes 
 
 
 
 
 
5.   Økonomi 
   5.1.  Gennemgang af her og nu status – se regnskab 
   5.2.  Medlemstil-og afgang – afventer, men der blev diskuteret hvorfor så mange af Havnens 
medlemmer ikke er i NS. En spørgerunde blev besluttet. MS-P  
   5.3.  Regnskab for nytårsarrangementerne – LR gennemgik arrangementerne 

 
 

6.  Sejlrenden/hjemmesiden  NJ/MSP – Sejlrenden er på vej og Lars har labels klar. Niels siger til.
  
 
7.  Diverse Forslag  
fra Klaus om at huske et fotografiapparat ved første møde efter GF. KS 
 
8. Ny mødedato – torsdag d 10.marts kl 18:30 
 
Husk at medbringe din kalender.                                                                                                                  
Husk ligeledes at udsende diverse bilag til andre i bestyrelsen i godt tid, så alle har mulighed for at 
forberede sig inden mødet. 
 
Referent 
Michael Steglich-Petersen 


