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Referat af bestyrelsesmøde i NS 27.09.2011 
 
Deltagere: Lene Åbom, Ole Friederich, Michael Steglich, Per Jensen, Søren Justesen, Klaus Søe, 
Niels Jacobsen , Afbud fra Lars Andersen og Jan Bolis. 
 
1. Opfølgning af referat af 24.08.2011: 

- Drøfte af klassifikation af danske lystbåde havne. Lene tager det med på DS 
klubkonference. 

- Kulturnat; NS stiller en koordinator. 
 
2. Siden sidst: 
Henvendelse fra Energi Nord. Ønsker brochure fremlagt i klubhuset. Accepteres af BST. 
Udlejning af klubhuset: udlejning kan kun finde sted i perioden 1. SEP – 31. MAJ. Fastholdes. 
 
3. Økonomi: 
MS har kontaktet annoncører i ”Sejlrenden” for betaling. Enkelte annoncører ønsker ikke at 
fortsætte. 
Sejlerskolens aktivitet er blevet fint afviklet. 
Sct. Hans arrangementet har givet et lille overskud. 
Overordnet set balancerer regnskabet i forhold til budgettet. 
MS har rykket medlemmer i restance.1 medlem meldt ud - 2 nye medlemmer til klubben. 
Vi søger flere sponsorer – BST. erkender, at tiderne er vanskelige for sponsorater.  
Medlemsliste er nu ajourført. Sendes til alle BST medlemmer. 
 
4. Kommende aktiviteter: 
Oprydning i jolleskuret. Onsdag den 05 SEP. mødes flest mulige i jolleskuret – NS venner samt 
ungdomsafdelingen kontaktes for hjælpere. 
Standerstrygning den 29 OKT kl. 1300 : Opgaverne er fordelt.  
Sejlerskolen: SJ koordinerer med Ole A. vedr. fremtidig undervisning. 
Vinterens kursustilbud: 8 kursus i alt under planlægning. Undervisere og ansvarlig udpeget.  
 
5. ”Ib”: 
SJ fremtidig kontakt person fra BST.  Vedligeholdelse varetages stadigvæk af Rønbjerg 
Marinemotor. 
 
6. Nyt fra diverse udvalg: 

• Ungdomsafdelingen: Kristian og Daniel indstilles i.h.t. kursuskataloget fra DS. Bo kontaktes 
for instruktørkursus 1 til de to – NS dækker kursusafgiften og søger kommunen. OF 
koordinerer. 

• 7 børn i afdelingen. LAA har søgt og fået tilskud på 10.300 kr fra SIFA til køb af 1TERA 
med trailer til ungdomsafdelingen.  BST har søgt midler i andre fonde til 2. TERA jolle, 
men har endnu ikke fået tilbagemelding fra disse.  

• Der søges om yderligere tilskud til våddragter. Kursus for alle elever kører efter DS 
instruktørkurser.  

• Byggeudvalget: Intet nyt. 
• Havneforeningen: Vintersikring af havnen og generel sikkerhed er de kommende emner 

 
7. Sejlrenden:  Udgives om muligt i farver i fremtiden. Ole A. kontaktes vedr. økonomi. 
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8. PR omkring Nibe Havn: 
Det færdige layout godkendt og forelægges HF. Priser på trykning er tilgået forventer 1. oplag på 
400 stk. til ca. 1800 kr. Hertil kommer udgifter til fotografisk billedmateriale på i alt 1045,00 kr. 
 
9. Deltagerliste til DS klubkonference:  
LAA /NS repr., OF/HF repr., Kristian UNG repr. 
 
10. EVT: 
Ingen emner. 
 
OF/ ref. 
 
 
 
 
 
 
 
 


