
 

 

 

Nibe Sejlklub 

Bestyrelsesmøde torsdag den 25. august 2011  

kl. 18.30 i Klubhuset 

 

Deltagere:  Lene Åbom, Ole Friederich, Klaus Søe, Søren Justesen,  

Michael Steglich-Petersen, Per Jensen og Niels Jakobsen. 

Afbud fra: Jan Bolis og Lars Andersen 

1. Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmøde den 18.05.2011 
Ingen kommentarer. 

 
2.   Siden sidst 

2.1. Evaluering af sommeren i klubhuset 
        Sommeren har fungeret fint for vore gæstesejlere. 
2.2. Rengøring af klubhuset.  
        Rengøringen har fungeret fint. Vi fortsætter som aftalt. 
2.3. Porten 
        Ungdomsafdelingen sørger for, at der bliver anskaffet en ny port og den isættes. 
2.4. Cyklerne 
        Udlejningen af cyklerne har fungeret rigtig fint hen over sommeren. 
2.5. Henvendelse fra Energi Nord. 
         Det er den samlede bestyrelses holdning, at vi ikke kan udlevere vore medlemslister til  
         eksternt brug. Ligeledes ønsker vi heller ikke at deltage i markedsføring af firmaer til 
         vore medlemmer.  
          

             2.6. Udlejning af klubhuset. 

                      Fremover udlejes klubhuset ikke i perioden 1. juni til 31. august, og stadig kun til  



                      sejlklubbens medlemmer med minimum 1 års medlemskab bag sig. 

         3.   Økonomi.  

              3.1. Gennemgang af her og nu status.  

                      Vi følger budgettet. 

              3.2. Regnskab for Sct. Hans 2011.  

                      Der er et lille overskud på arrangementet, men med den store arbejdsindsats der  

                      kræves, for at få Sct. Hans arrangementet afviklet til glæde for hele byen, ja, så  

                      hænger det hele ikke rigtig sammen.  

                      Hvordan vi fremover skal afvikle Sct. Hans festen vil bestyrelsen tage stilling til på et 

                      kommende bestyrelsesmøde.              

 

              3.3. Ajourføring af medlemslisten.  

                      Vi har fået en del nye medlemmer. I løbet af efteråret vil der blive sendt en ajourført               

                      medlemsliste ud.             

        

             3.4. Kontingentrestancer.  

                      Der er kun 2 medlem i kontingentrestancer, hvilket vi er i gang med at inddrive.  

            

     

         4.   P.R./Velkommen til Nibe havn 

              4.1. Præsentation af oplæg til velkomstfolder for gæstesejlere. 

                      Der bliver orienteret om folderen og vort samarbejdet om denne med  

                      Havneforeningen. 

                      Sejlklubben ønsker at folderen skal være omkostningsneutral. 

                      Ole og Lene fortsætter arbejdet. 



        

       5.   Kommende aktiviteter 

             5.1.  Standerstrygning/Afriggerfest.  

                       Standerstryningen fortsætter som tidligere med pølser m.v. 

                       De sidste år er der sket en langsom afmatning i forhold til afriggerfesten. 

                       Det samme har gjort sig gældende i forhold til tilriggerfesten. 22-26 tilmeldinger 

                       er simpelthen for få. Den svigtende interesse fra vore medlemmer har bevirket, 

                       at vi i år ikke afholder afriggerfest som tidligere.            

              5.2.  Udarbejde overordnet planlægning af efterårsaktiviteter.  

                       Kurser som vi gerne vil tilbyde denne vinter: 

                       Knob/tovværk 

                       Mayday 

                       Motorkursus for kvinder 

                       Poleringskursus 

                       Det maritime køkken 

                       Evt. Sejlerskole/duelighedsbevis-teoriundervisning. 

                       Fredagsemner: 

                       Lofoten tur/retur 

                       Marthaaften               

              5.3.  Deltagelse i DS klubkonference 18. – 19. november. 

                       Vi deltager med 3 medlemmer. 
              
              5.4.  Vedligeholdelse og vinterklargøring af IB.  
                       Der sejles i IB.  Hvem og hvornår har vi indtil nu ikke haft styr på.   
                       Vi har brug for at det koordineres af en enkelt person hvem der låner båden og  
                       hvornår.  Michael S-P vil gerne stå for dette, og vil udarbejde materiale hertil. 
                       Instruktørerne sørger for i fællesskab at få IB op og få den klargjort til vinteren. 
 



 

              5.5.  Sejlerskolen.  

                        Søren finder ud af, om vi kan/skal afvikle teorikurset i år. 

       6.    Nyt fra diverse udvalg    

             6.1.  Ungdomsafdelingen.    

                         Det går rigtig fint i ungdomsafdelingen.  

                         Der sejles om onsdagen og der er fin opbakning fra  forældregruppen og  

                         Sejlklubbens bestyrelse. 

                         Ungdomsafdelingen mangler ”mellemjoller”.   

                         Vi er ved at søge midler til køb af 2-3 terajoller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

             6.2.  Byggeudvalget K-Soe 

                       Intet nyt  

             6.3.  SI a/s  

                     Intet nyt 

             6.4.  Havneforeningen 

                      Der udkommer et referat fra best. møde i Havneforeningen den 24.08.2011  

                      Dette kan læses på havnens hjemmeside.   

      7.    Prisniveau/klassificering af havne.   

              Vi vil sende en forespørgelse til DS om der kan udarbejdes en klassification af  

              danske lystbådhavne.            

      8.   Sejlrenden.  

             8.1. Generel orientering om sejlrenden og hjemmesiden.  

             Niels har udarbejdet en ny forside.   

             Alle opfordres til at komme med diverse indlæg. Absolut sidste frist er 1. september. 

             8.2. Annoncer i Sejlrenden.  



                     Vi mangler annoncører. Alle opfordres til at skabe kontakter til potentielle. 

        

      9.   Fastsættelse af ny mødedatoer for resten af året. 

             27.09 - 29.11 

            

     10.   Diverse 

             Forslag om ”turpas til byens forretninger” til vore gæstesejlere. Vi vil sende denne 

             ide videre til Havneforeningen. 

            Afventer stadig henvendelse fra Kulturnat Nibe.  

   

Referent: 

Lene Åbom 


