
NIBE SEJLKLUB 

Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 4. april 2011 kl. 18.30  

Mødet afholdes i klubhuset 

Der vil på mødet blive serveret et let måltid, hvorfor du meget gerne må melde 
tilbage, hvis du ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet 

Tilstede: Lene Aa, Ole F, Lise D, Per Jensen (suppl), Niels J, Klaus Søe, Søren J, Jan 
Bolis, Lars Andersen (suppl) samt Michael S-P. 

Dagsorden. 

1. Konstituering af bestyrelsen – Lene Aa (Formand), Ole F (næsteformand), 
MS-P (kasserer), Lise D (sekretær). Klaus Søe, Søren J og Jan Bolis menige 
medlemmer og Per Jensen samt Lars Andersen suppleanter. 

 
2. Gennemgang af vedtægter og bestyrelsesmanualer – alt ligger på 

hjemmesiden. Alle medlemmer i NS er nu registreret i DS. Vedtægter samt 
indmeldelses blanketter for ungdomsafdelingen koordineres. LAa gennemgik 
kort highlights i vedtægterne, bestyrelsesmanualerne samt 
forretningsordenen for de nytilkommende.  
 

3. Forårets aktiviteter – Standerhejsning, Tilriggerfest, Skt Hans. LAa kontakter 
Lars for opfølgning på båltaler. Gennemgang af Arbejdsgange til aktiviteterne. 
Alle følger op på aktionspunkterne – se vedhæftede. 
 

 
4. Orientering fra kassemesteren – MS-P tager kontakt til Lars. 

 
 
5. Diverse udvalg – Cykler vedligehold (Jan Bolis) – havnekontoret står for 

udlejning. Udlejning af klubhus (Lene), Byggeudvalget – Klaus Søe og Søren 
Justesen er tovholdere. Klubhuset – ”inspektør” Jan Bolis. 



 
6. Sejlrenden – Niels og MS-P fortsætter. Evt. personlig uddeling af bladet i 

nærmiljøet sfa. Portostigning – Lars, Lise m.fl. tilbød sig. 
 

 
7. Nyt fra Havneforeningen – intet nyt 
 
8. Ungdomsafdelingen – god Nyhed. Lene orienterede om den glædelige nyhed 

og gennemgik de nye tiltag. Vi siger velkommen til Kristian Kaasing som ny 
ungdomstræner. 
 

9. Sejlerskolen – navigationsdelen for duelighedsbeviset er overstået. 11 
personer skal til den praktiske del. OG VI MANGLER INSTRUKTØRER!!! 
To’eren på IB har meldt fra…… Vi mangler hjælp hertil. Lise er tovholder og 
alle  medlemmer hjælper til. 
 

10.  Evt. Søren tager sig af Familieturen (18-19 juni). 

Næste møde er onsdag d 18/5 kl 18:30. 

 

Michael Steglich-Petersen 

Afgående Sekretær 


