
Nibe Sejlklub 
 
Bestyrelsesmøde 
 
Onsdag d. 18. maj 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. 
 
Til stede: Lene Aa, Per Jensen, Niels J, Klaus Søe, Søren J, Jan Bolis og Lise D. 
Fraværende: Michael S-P, Lars Andersen samt Ole F. 
 
Dagsorden: 
 
1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet d. 04.04.11. Referatet blev 

godkendt. 
 
2. Siden sidst.  

Evaluering af standerhejsning og tilriggerfest. Da der var manglende     
tilslutning til tilriggerfesten, enes man om at tænke i nye baner. Snak om det ved 
næste bestyrelsesmøde. Til standerhejsning kom er rigtig mange. 
SIFA’s repræsentantskabsmøde. LAa orienterede. Med hjem bragte Lene og 
Ole en kaffemaskine og en mikrobølgeovn til klubhuset. Spar Nord har opfordret 
NS til at søge nogle midler, og Lene har et oplæg ift. til det. 
SI-møde. Der er søgt om tilladelse til at opføre 16 nye fiskerhuse, hvilket vil 
medføre en arealforskydning af vinteropbevaringspladserne. Der skal endvidere 
kigges på drænforhold, fordi pladsen altid er så oversvømmet, når det regner. 
Der var også tale om at etablere en bølgebryder for at forhinde sandflugt. Der er 
en del autocampere, der holder på havnearealet, snak om etablering af en 
autocamperplads og til slut en tilbagevendende snak om legeplads. 
Bestyrelsesmøde i havneforening, referatet ligger på nettet. 
Rengøring af klubhus. Ellen Marie har påtaget sig at gøre rent i klubhuset og 
skal naturligvis aflønnes for det. 
Tilbagemelding fra byggeudvalget. KS orienterer. Det er ikke en mulighed at 
bygge i højden, så udvidelsen bliver en tilbygning, der er identisk med den 
eksisterende. Der vil komme et oplæg – som bliver hængt op i klubhuset. Der er 
mulighed for at komme med idér i løbet af sommeren. Lars laver tegningerne. 
Niels Færch har tilbudt sin arkitekt. 
Vedligehold af IB. Ib er klar til at få sat mast på. Det forsøges at gøre masten 
klar og samle et hold fredag. 
Porten. Lene skaffer tilbud. Der mangler 3.000,- i finansieringen, - kommer evt. 
ind ved salg af den gamle port.  
Cyklerne. Jan indkøber manglende ting til vedligehold af cyklerne.  
 

3.  Økonomi. 
Der er forslag om at hænge medlemslisten på væggen i klubhuset. Den er 
opdateret, og der er aktuelt 116 medlemmer.  
 

4.  Den lille fede. 
Der skal holdes øje med klubhus og badefaciliteter – Lise og Per melder sig. 

 



5.   Kommende aktiviteter.  
Praktisk sejlads. Lene checker, at eleverne til praktisk sejlads er på listen. Der er 
11 tilmeldte og 2 på venteliste. Der bliver 4 hold. M S-P og Søren J 
udsender/uddeler girokort. 
Ungdomsafdelingen. OF er kontaktperson mellem bestyrelsen og Bo. Bo er i 
kontakt med Aalborg Kommune vedr. lån af svømmehal til øvelser.  
Sct. Hans. Tina French Nielsen holder båltalen. Arbejdsopgaverne er fordelt.  
MOB-kursus. Er planlagt til august: KS og Søren J spørger Carsten Borup, om 
han vil påtage sig opgaven som tovholder.  
Overordnet planlægning af efterårets aktiviteter. Der er forslag om et foredrag 
af Jørgen Fristrup, ligesom der er forslag om et tovknytningskursus. LD ringer til 
Kim med forespørgsel om et motorkursus. Hvis han ikke vil, Rønbjerg Motor.  

 
6.   Sejlrenden. 

Deadline for næste klubblad er 25. august. Der er forslag om at fjerne 
kompasrosen på forsiden. Der mangler nye annoncører. Bestyrelsen vil arbejde 
for at skaffe nye.  

 
7.   Fastsættelse af ny mødedato. 

Næste møde bliver torsdag d. 25. august 2011. Af hensyn til det lette måltid, 
afbud til Lene senest to dage forinden. 

 
8.   Evt.  

Lene reserverer et antal pladser på kursus i Dansk Sejlunion til nov. 
 
 
 
/Lise Damsgaard 

      sekretær 
 
 

 
 
 
 
 


