
Referat af NIBE SEJLKLUBs ordinære generalforsamling  
Torsdag, den 10 marts 2011.  
 
 
Formand Lene Åbom bød velkommen og bad om 1 min. stilhed til minde for vores mistede medlem 
Finn Nedergaard. 
Herefter fortsatte generalforsamlingen med valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Erik Møller, der blev valgt. 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt og gav derefter 
ordet til formanden for: 
 
Bestyrelsens beretning (Indsat i dokumentet efter nærværende referat). 
 
Formanden gennemgik årets aktiviteter og ønskede under gennemgang af beretningen en 
tilkendegivelse af et løsningsforslag på problemstillingen om, at festdeltagerne – primært kvinderne 
– i forbindelse med oprydning og opvask skulle stå ude i køkkenet, når der var spisning i klubhuset. 
Løsningen kunne være et tillæg på 25 kr. pr. pers til at hyre hjælp udefra. Forslaget fik en meget 
positiv modtagelse.  
Ved afslutningen ønskede formanden en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om den førte linje 
i bestyrelsesarbejdet gennem året.  Det medførte flere positive tilkendegivelser og accept på at 
fortsætte denne aktive linie. 
 
Regnskab 2010 til endelig godkendelse  
 
Kassereren gennemgik årets regnskab og budget som blev godkendt. 
 
Fastsættelse af kontingent 
 
Foreslået fastholdt på 600 kr. godkendt af generalforsamlingen.  
 
Indkomne forslag 
 
Ingen forslag. 
 
Valg af Kasserer 
 
Lars Rudkjøbing ønskede ikke genvalg. Der kunne ikke findes frivilligt emne i 
generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen foreslog Michael Steglich-Petersen. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg: Michael Steglich.Petersen, Søren Justesen og Peer Hersleb (ønsker ikke genvalg) 
Følgende blev valgt: Lise Damsgård, Jan Bolis, Søren Justesen (genvalg) 
 
Valg af suppleanter 
 
Følgende blev valgt: Per Jensen og Lars Andersen 



 
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
 
Følgende blev valgt: Jørgen Nygård, Jens Anton Røjen og Michael Mogensen (alle genvalg) 
 
Eventuelt 
 
Der blev stillet spørgsmål om pris og betingelser for udlejning af klubhus. Kun medlemmer kan leje 
klubhuset og alle betingelser og anvisninger for brug fremgår af de udleverede papirer i forbindelse 
med udlejningen. 
 
Forslag om at udskifte el-radiatorer for at opnå besparelser på varmebudgettet. Afventer renovering 
og udbygning af klubhuset. 
 
Der opfordres til at melde sig til projektgruppe ”Nyt Klubhus” så vi får det bedst mulige projekt for 
pengene. 
 
Forespørgsel om projekt ”Bølgebryder” ved havneindløbet. Projektet ligger i SI. 
 
 
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden. Sejlklubben var herefter vært for smørrebrød 
med øl og vand. 
 
Nibe 11. marts 2011 
 
Ole Friederich 
Næstformand / referent. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2011 

Velkommen til den årlige generalforsamling i Nibe Sejlklub. 

Det er en glæde for bestyrelsen at se så mange medlemmer til den årlige generalforsamling. 

Et år er gået siden vor sidste generalforsamling og meget er sket siden da. 

For at holde lidt styr på det hele har jeg valgt at opdele beretningen i 3 hovedgrupper 

1. interne aktiviteter 

2. externe aktiviteter 

3. bestyrelsesarbejdet 

 

 

 

INTERNE AKTIVITETER: 

Den nye bestyrelse, der blev valgt ved sidste års generalforsamling lovede medlemmerne, at vi 
ville være en aktiv arbejdende bestyrelse, der ville afvikle kurser/møder/underholdning med 
sejlerrelaterede emner. 

Ser vi tilbage på året som er gået, så mener jeg som formand, at vi som bestyrelse i samarbejde 
med Vennerne og vore egne medlemmer til fulde har indfriet dette løfte. Tak til alle der har 
deltaget. 

Vi har på det faglige haft sikkerheden til søs i højsæde. 

Der har været arrangeret 3 maydaykurser, hvoraf det ene dog måtte aflyses. 

MOB kurset blev også afviklet med god tilslutning. Her en stor tak til Kræsten Graae som fik lov til 
at nyde september’s lidt kølige vand fuld ud, for det tog lidt længere tid for mandskabet at få ham 
”reddet” end planlagt, for Kræsten var noget tungere end en redningskrans. 

Der har været planlagt et tidevandskursus, som beklageligvis måtte aflyses på grund af manglende 
tilslutning. 



 

Jørgen og Jonna’s sommertur til Sct. Petersborg blev til en rigtig hyggelig aften i klubhuset i 
samarbejde med vennerne. 

Regattaskydningen var igen en stor succes under kyndig og sikker afvikling af Børge Nygård og 
Jørgen Christensen 

Og som det sidste kursus i denne vinter har vi arrangeret et kursus i bådpolering som Jess Nielsen 
har tilbud at afvikle. Også dette arrangement har stor tilslutning. 

Det er rigtig dejligt, når vore egne medlemmer henvender sig og tilbyder at stille deres 
kvalifikationer og specialviden til rådighed for klubbens medlemmer. 

Tak til alle der har deltaget i aktiviteterne. 

Også i denne periode har vi afhold standerhejsning og standerstrygning med tilhørende 
medlemsfester, samt nytårssoire og nytårskur. 

Som noget nyt havde vi i år arrangeret musik til standerstryningen, hvilket blev meget positivt 
modtaget. 

 

 

 

Der er blevet rejst en problemstilling omkring vore arrangementer med spisning i klubhuset, 
specielt fra kvinderne i klubben. 

Hvor sjovt er det lige at møde op sammen med andre festklædte medlemmer for så stå ude i 
køkkenet med opvasken? Det har været et tilbagevendende problem, som det må være på tide at 
få løst det på en eller anden måde. Vi er en del, mig selv incl., der er trætte af at vaske tallerkener, 
når man har forventet at deltage i festen. 

Løsningsforslag: Hver gæst erlægger 25 kr. ved festerne og det indsamlede beløb anvendes til at 
købes  opvaskehjælp udefra. 25 kr er et beskedent beløb for at få løst problemet og en mulighed 
for, at alle kan deltage i festlighederne. 

Jeg vil bede generalforsamlingen tage stilling til dette. 

En speciel tak til vort husorkester, RYD BULEN, som gang på gang stiller op, når vi kalder. 

 



 

 

 

SI 

Efter sidste generalforsamling fik Nibe Sejlklub en positiv tilkendegivelse fra SI vedrørende de 
ledige byggefelter ved siden af klubhuset. 

Det har været lidt svært at få frivillige til at melde sig til en arbejdsgruppe, men det lader til, at vi 
er ved at få nedsat en arbejdsdygtig gruppe der indtil nu består af 4 personer. 

 

KLUBHUSET 

Klubhuset anvendes af mange forskellige personer, og det bliver bestemt ikke altid afleveret i den 
stand som er ønskeligt. Vi ved, det er et gammelt og noget nedslidt hus og det er et 
tilbagevendende problem, at der ikke er rent. Vi har fået mulighed for at få en ”dame” til at 
komme forbi og checke/vedligeholde rengøringsstandarden. Men dette fratager ikke os selv at 
sørge for at huset efterlades rimeligt. 

 

 

 

SEJLERSKOLEN 

I efteråret afsluttede vi kurset i praktisk sejlads. 3 kursister bestod efter kyndig undervisning fra 
Carsten Borup. Tillykke til dem og tak til Carsten. 

Den teoretiske del af duelighedskursus er også i år med Ole Asp som underviser og tovholder ved 
at blive afviklet. En meget stor tak til Ole. Det er et stort kursus at skulle afvikle alene. 

Også her stor tilslutning.  

Herefter venter den praktiske del for en del af kursisterne. 

Men hvem skal undervise dem i den praktiske del ? 

Det har været svært at finde 4 frivillige til denne funktion, så har du lyst, modtager vi meget gene 
en henvendelse fra dig. 



 

 

UNGDOMSAFDELINGEN 

På dette område er Bo stadig været tovholder, selv om han meget gerne så nye deltagere til at 
aflaste ham. 

 

DEN LILLE FEDE 

Under Nibefestivalen havde vi klubhuset tilgængeligt for alle. Inden festivalen startede, opsatte vi 
møntautomater ved bruserne, hvilket gjorde, at der ikke var det store misbrug som året før. 
Ligeledes var vi koblet op på den fælles rengøring som blev foretaget i alle havnens bygninger. 

IB 

Også på dette punkt har vi været så heldige, at frivillige spontant har tilbudt sig. Lise Damsgaard og 
Jan Lauritsen har sammen tilbudt at være tovholdere omkring IB.  

 

 

 

FÆLLES SEJLTURE 

Familieturen til Livø blev til en rigtig hyggelig weekendtur med 7 deltagende både og fælles 
grillaften. 

Herreturen, blev afviklet sidste weekend i september. 22 både 68 mand, rekordantal, og som 
sædvane, kommer der ikke mange informationer ud om indholdet af turen. Dog er der sivet lidt 
ud, turen forløb som planlagt og de sædvanlige steder blev besøgt. 

 

EKSTERNE AKTIVITETER: 

SIFA 

Som noget nyt er vi som klub blevet synlige i SIFA. Vi forsøger at møde op med 1-2 repræsentanter 
til deres orienteringsmøder. Det er for os en ny samarbejdspartner, og det giver os en stor 
berøringsflade til andre sportsklubber i Aalborg kommune. 



 

 

 

DANSK SEJLUNION 

Også i Dansk Sejlunion er vi blevet synlige. Vi forsøger at sende repræsentation til diverse 
infomøder i kreds Nordjylland. 

Ligeledes har jeg som formand deltaget i Dansk Sejlunions klubkonference i november sidste år. 
Det var virkelig en øjenåbner. Vi er ikke den eneste klub med et forholdsvis lille medlemstal, der 
har problemer med at dække mangeartede aktiviteter i klubregi.  

I det kommende år vil der fra dansk sejlunion komme nye og meget synlige tiltag til glæde for den 
enkelte sejler. 

Alle medlemmer i Nibe Sejlklub er nu registreret i Dansk Sejlunion og vil for fremtiden modtage 
klubbladet. Sker det ikke, vil vi meget gerne have en henvendelse fra Jer så vi kan få rette op på 
registreringen. 

 

 

 

 

SCT. HANS ARRANGEMENTET 

Igen i år blev det et kæmpe tilløbsstykke. Jeg tror aldrig øl og pølseholdet har haft så travlt. Godt 
gået.  

Højtaleranlægget der skulle bruges, var ikke godt nok. Det blev kun de der stod tæt på Peter der 
havde mulighed for at høre, hvad han sagde.  Ligeledes blev midsommervisen sunget i forskellige 
tempi og forskellige tonelejer rundt om bålet.  

Det virkede ikke specielt heldigt den aften, men set i bakspejlet, lidt morsomt. 

Det gør vi noget ved i år, og samtidig skaffer vi noget musik til midsommervisen, så alle synger 
sammen linje i sangen samtidigt. 

 

 



 

 

 

LIM FJORDEN SAMMEN 

Dette er et samarbejde, vi har startet op i foråret. Vi forsøger at sende alle de tilbud vi får fra 
andre klubber frem til vore medlemmer. Meget ofte komme diverse tilbud så sent, at vi ikke kan få 
dem med i Sejlrenden. Vi sender oplysningerne ud via rundemail, men det er ikke alle der er koblet 
op på denne. Ligeledes annonceres alt nyt på vores hjemmeside. Derfor vil vi opfordre alle, der 
ikke er med i mailsystemet om at besøge vores hjemmeside lidt oftere. 

 

HAVNENS DAG 

Bestyrelsen har valgt ikke at deltage i denne aktivitet. Det er et stort planlægningsarbejde der 
ligger bag havnens dag og det publikum der kommer til arrangementet har meget lidt interesse i at 
sejle. 

 

 

 

AKTIVITETER I BESTYRELSEN 

Efter sidste års generalforsamling blev bestyrelsen sammensat lidt anderledes og der er i løbet af 
året sket tilretninger. 

Tom Nielsen valgte efter meget få måneder i bestyrelsen at forlade den igen. 

Peter Altenborg flyttede til Snaptun og forlod derfor bestyrelsen efter 6 meget aktive år. 

Derfor har vor supp. Søren Justesen i næsten hele denne bestyrelsesperiode været aktivt medlem 
af bestyrelsen. 

Niels Jakobsen har været klubbens redaktør gennem flere år og har det sidste år også stået for vor 
hjemmeside. Funktioner som han klarer meget effektivt og til alles ros. 

 

 



 

 

 

Peer Hersleb har af personlige årsager valgt at holde pause i det sidste ½ år og ønsker at fortsætte 
med denne pause det næste år fra bestyrelsesarbejdet. 

Peer har derfor valgt at deltage det næste år som supp. for at holde kontakten til bestyrelsen, 
hvilke vi er glade for.  

Vi forstår alle din begrundelsen for denne beslutning. Du skal være velkommen tilbage. 

Lars Rudkøbing har ikke ønsket genvalg til bestyrelsen. Vi håber Lars, at du vil fortryde denne 
beslutning og vende tilbage til bestyrelsesarbejdet på et andet tidspunkt. 

Vor bestyrelsesmanual er igennem året blevet tilrettet og vore manualer til arrangementerne er 
blevet tilrettet, hvilket gør ansvarsfordelingen let og overkommelig. 

Ligeledes har vi fået udarbejdet en folder til udlejning af klubhuset. 

I skrivende stund er næstsidste hånd ved at blive lagt på velkomstfolderen til nye medlemmer. 

 

 

 

 

AFSLUTNING 

Jeg blev valgt som formand for Nibe Sejlklub på sidste års generalforsamling. 

Det har været et spændende år med rigtig mange udfordringer.  

Men vi har brug for generalforsamlingens tilkendegivelse af, om den linje, vi nu har lagt for dette 
års bestyrelsesarbejdet, er den linje vi skal følge det næste år. 

Jeg vil her gerne sige tak til den samlede bestyrelse til klubbens medlemmer og vennerne for den 
opbakning jeg har fået, ingen nævnt ingen glemt, men en speciel tak skal der alligevel lyde til 
Michael, som ved vort formandsskifte sidste år, lovede at hjælpe mig fra start. Det er ikke kun 
blevet ved tomme ord, men til rigtig meget samarbejde omkring mange facetter i og omkring Nibe 
Sejlklub.  



Tak for det Michael. 

 

 

Jeg kan kun på det kraftigste opfordre nye som gamle medlemmer at stille op til bestyrelsesvalget 
eller i et udvalg, for der sker rigtig meget i og omkring Nibe sejlklub. 

Jeg vil afslutte bestyrelses beretning med at rette en stor tak til alle der har deltaget og ydet en 
indsats for Nibe Sejlklub. Om indsatsen har været stor eller lille er ikke helt så vigtigt, det er 
engagementet der tæller og det er det der med til at tegne et billede af Nibe Sejlklub. Vor sejlklub 
skal til stadighed udvikle sig til glæde for vore medlemmerne, og vi ved alle, at intet kommer af sig 
selv. 

En god sejlklub er ikke lig med gode klubmedlemmer men gode klubmedlemmer er lig med en god 
sejlklub. 

Pbv 

Lene Nørkjær Åbom 

Formand   


