
Nibe Sejlklub 
Ordinær generalforsamling. 
Afholdes i klubhuset. 
Torsdag den 1. marts 2012 kl. 19.30 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Erik Møller valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Beretningen godkendt. (Vedlagt bilag 1.) 
 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse  år 2011 
Regnskab godkendt. Kasseren opfordrer det lille antal medlemmer, der ikke får 
betalt kontingent til tiden, at betale rettidigt. (Regnskab vedlagt som bilag 2.) 
 

4. Forelæggelse af budget til godkendelse samt kontingentfastsættelse for år 
2012 
Budget godkendt og uændret kontingent. 
 

5. Indkomne forslag: 
5.1.  Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilsagn vedrørende tilslutning af       
ny varmeforsyning til klubhuset ved at blive tilsluttet Bryghusets 
forsyningskilde subsidiært en evt. fjernvarmeforsyning. 
Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at gå videre med et 
forslag for vandbåret tilslutning. Bestyrelsen opfordrer medlemmer med 
teknisk indsigt at fremkomme med forslag til videre bearbejdelse.  
5.2. Om-og tilbygning af klubhuset 
KS gennemgik byggeforslag udfra de ophængte skitse-tegninger. 
Generalforsamlingen giver tilsagn til fortsat projektering. 

      
     6.  Valg af formand:    

Lene Åbom genvalgt. 
 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

Ole Friederich genvalgt 
Klaus Søe genvalgt 
Jan Bolis genvalgt 
Lars Poulsen valgt 
 



      8.  Valg af suppleanter 
1. suppl. Jørgen Grønholt valgt 
2. suppl. Lars Bakkegaard genvalgt 
 

      9.  Valg af revisorer  
Børge Nygaard ( på valg 2013) 
Jens Anton Røgen (på valg 2013) 
Revisorsuppleant: Michael Mogensen (på valg 2013) 

     
10.  Evt. 

Der opfordres til at etablere en lukket side med medlemsoplysninger på 
hjemmesiden som kun kan læses af medlemmer med password. 
Der bør være mulighed for at fravælge papirudgaven af ”Sejlrenden” så disse 
abonnenter kun får den via hjemmesiden. Aktivt fravalg. 
Der opfordres til at medlemssjak melder sig til at etablere fundament til 
klubstanderen. 3 medlemmer meldte sig under Lasse Ebdrup. 
Generalforsamlingen opfordre bestyrelsen til at finde et nyt koncept til at 
afslutte sejlersæsonen med et arrangement. 
Sejlklubbens hjemmeside bør også findes på Dansk Sejlunions lukkede forum.  
 
 

Ole Friederich 
Referent 
 
 
 
Bilag 1: 
 
Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2012 
 
Velkommen til den årlige generalforsamling i Nibe Sejlklub. 
Et år er gået siden sidste generalforsamling og vi kan i bestyrelsen se tilbage på et travlt år. 
 
Igen i år har vi valgt at dele beretningen op i : 
 
Aktiviteter i Nibe Sejlklub 
Eksterne aktiviteter 
Bestyrelsesarbejdet 
 
Aktiviteterne i selve klubben, lad os starte beretningen der. 
I år kan vi se tilbage på et år med mange aktiviteter.  
 
Juniorafdelingen, hvor var den blevet af ?  
Hvor var de unge mennesker henne ? 



Med kun en træner, som efter jobskifte fik mindre tid til træneropgaverne, så så det hele lidt broget  
ud. 
 
I det forløbne år har vi derfor arbejdet målrettet på at få ungdomsafdeling til at fungere igen, men 
uden trænere og materiel går det ikke. 
Vor træner gennem mange år, Bo, ville gerne aflastes og stor var vor glæde i bestyrelsen, da vi 
pludselig tidligt på foråret fik en henvendelse fra Krestian Kaasing med et ønske om at deltage i 
instruktørarbejdet i juniorafdelingen. 
Krestian har sejlet i mange år og startede sæsonen 2011 op i ungdomsafdelingen  sammen med Bo.  
Ligeledes har Daniel, som er en af vor ungdomssejlere vist interesse for af blive instruktør. 
Vi har derfor i samarbejde med Dansk Sejlunion udarbejdet en målrettet instruktøruddannelse til 
Krestian og Daniel for at give dem begge de rette kompetencer til at undervise på 
diplomsejlerkurserne og være instruktører. 
Vort materiel i juniorafdelinger har ikke fulgt med udviklingen. 
Optimistjollerne har været og er stadig en fin jolle at starte i, men der skal mere end 2 FEVA joller 
og et par forældede Europajoller til for at imødekomme de unges behov. Derfor er sommeren og 
efteråret blevet brugt på at søge fondsmidler til nye joller.  
Vort ønske var 1 TERA jolle og meget gerne 2. Til vor store glæde fik vi positive tilbagemeldinger 
fra de fonde vi søgte, så vi kunne sidst på efteråret afgive bestilling på 3 TERA joller. 
De skulle gerne ankomme til Nibe Sejlklub inden standerhejsningen, hvilket er blevet bekræftet 
fra Dansk Sejlunion. 
Ligeledes blev der søgt om midler til udskiftning af porten i jolleskuret. 
 
 
Jeg vil her rette en tak til forældre og bedsteforældre for den store indsats de har ydet til 
ungdomsafdelingen under forårets klargøring af jollerne og ved at være nærværende på 
træningsaftnerne. 
 
Også i seniorafdelingen blev der undervist. Alle kursister på praktisk sejlads bestod lørdag den 10. 
september eksamen. 
Tak til de der underviste vore nye sejlere.  
 
Standeren blev hejst den sidste lørdag i april, en rigtig smuk forårsdag, og den nye sejlersæson 
dermed indledt med fællessang som blev suppleret af musik. En noget vår og kold sommer ventede 
forude, men det var vi heldigvis uvidende om på daværende tidspunkt. 
Om aftenen afviklede vi som sædvanlig tilriggerfest.  
Ved sidste års generalforsamling blev det besluttet, at der skal være køkkenhjælp ved vore 
arrangementer og en egenbetaling på kr. 25,- 
Det blev afprøver denne gang, og alle var tilfredse med den nye løsning. 
Men med et stadig dalende antal deltagere besluttede bestyrelse af aflyse efterårets afriggerfest. 
Måske skal disse arrangementer genoptages men i en anden udformning. 
 
Sct. Hans blev endnu engang afviklet med meget stor deltagelse fra hele byen. Det er et stort 
arbejde for Nibe Sejlklub at arrangere dette, hvorfor der er rettet henvende til Nibe Handelsforening 
om et samarbejde. 
 



Cyklerne, som vi låner ud for et meget beskedent beløb, blev godt modtaget af vore gæstesejlere, 
og selve udlejningssystemet med nøgler og betaling har fungeret uden problemer. Det lille overskud 
som fremkommer bliver brugt til vedligehold og indkøb af tilbehør. 
 
Grillristene blev meget hurtigt til en ”klam omgang” med fastbrændte madrester. 
Selv om grillen er placeret ved Sejlklubben, så er det ikke sejlklubben der skal vedligeholde den, 
men havnen. En opgave som havnen har tage på sig. 
 
MOB – kurset blev i august måned afviklet igen med fin deltagelse. Endnu engang blev Kræsten 
Graae reddet indtil flere gange.  
 
Sensommeren var pludselig en realitet og skulle vi i samarbejde med Havneforeningen have P.R. 
folderen om Nibe Havn klar til Dansk Sejlunions klubkonference, så skulle vi pludselig have travlt 
for at udnytte det smukke sollys. 
Der blev taget rigtig mange dejlige billeder af fotograf Kurt  Esmark.  Et udpluk fra disse blev brugt 
til folderen, som blev færdig inden klubkonferencen, hvor den blev flittigt læst. 
Det skal her nævnes, at folderen har været omkostningsneutral for Sejlklubben. 
 
 
Efteråret bød på standerstryning og oprydning i jolleskuret. Der blev arbejdet koncentreret og kørt 
en del ture til lossen og efter en arbejdsom eftermiddag lignede jolleskuret ikke sig selv. Der var 
pludselig masser af plads, hvilket der stadig er. 
 
Med efteråret meldte de første efterårsstorme deres ankomst, og igen fik vi travlt. 
Standeren var nede, men masten skulle ned, hvilket den kom med hjælp fra Riise få timer inden den 
første efterårsstorm meldte sin ankomst. Ned kom den, men den skulle efterfølgende ind i 
jolleskuret. Det blev løst ved hjælp af en par mastevogne og 1 meget stærk mand og 5 hjælpere. 
Inden den igen kommer ud af masteskuret skal den repareres, slibes, poleres, og lakeres og op igen 
inden standerhejsningen. 
 
May-day kurset blev afviklet 1. weekend i november. På et tidspunkt vil der blive afholdt et kort 
repetitionkursus for de, der har deltaget i kurserne. 
 
November blev også den måned, hvor vi igen startede duelighedskurset på. Denne gang med 10 
kursister og Lars Bro som underviser. 
 
Nytåret blev som sædvane fejret med et festligt arrangement sidst på eftermiddagen tids nok til at 
alle kan komme hjem til nytårstalen. 
 
Jørgen og Jonna´s sommertur Lofoten tur/retur blev en rigtig hyggelig aften i klubhuset fredag den 
10. februar i samarbejde med Nibe Sejlklub´s venner. 
Stort fremmøde og en spørgelysten forsamling. 
Dagen efter fortsatte vi i klubhuset med regattaskydning under vejledning af Jørgen Christensen og 
Birgitte Kold. Også dette var et vellykket arrangement. 
 
Vinterens sidste kursus bliver polerkurset som afvikles 5. marts. 
 



Men allerede sidst på foråret er vi igen aktive. Der bliver startet op på praktisk sejlads, og til glæde 
for alle kan det meddeles, at der ikke mangler instruktører i år. 
 
Klubhuset anvendelse af mange personer. 
Selv om det ikke ser ud som om klubhuset bliver brugt ret meget, så bliver det faktisk anvendt til 
noget næsten hver dag både sommer og vinter. 
Med så mange brugere, er det en stor opgave af holde huset. Derfor blev der sidste forår ud over 
Eriks store indsats, ansat rengøringpersonale, som gør rent efter behov, hvilket har fungeret til alles 
tilfredshed. 
Som sidste år, vil vi også i år foreslå at klubhuset holdes åbent for gæstesejlere under Den Lille 
Fede. 
Sidste år havde vi selv opsyn med klubhuset ved at komme uanmeldt forbi, hvilket ikke gav 
problemer, men en masse snak med gæstesejlerne. 
Ligeledes var vi koblet op på den fælles rengøring, som skulle foretages i alle havnens bygninger. 
Det kom ikke til at fungere, så rengøringen blev derfor foretaget af vort eget rengøringspersonale, 
men betalt af Havneforeningen.  
Får vi muligheden for et sådan samarbejde under Den Lille Fede 2012 vil vi indgå i dette igen. 
 
Om og tilbygningsplanerne  for klubhuset vil ikke blive gennemgået under beretningen, men vil 
være et selvstændigt punkt ved denne generalforsamling. 
 
Skolebåden IB har  i det forløbne år fået nyt mandskab, som har opsyn med båden. Ny tovholder er  
Bremer og Daniel Petersen med mandskab og ligeledes har Maria Seemann med mandskab tilbudt 
at klargøre IB udenbords inden søsætningen. 
 
Eksterne aktiviteter: 
LM-klubbens årlige træf blev i Pinsen afviklet i Nibe Havn. 
Det var en fornøjelse at have dem som gæster og samtidig et rigtig festligt skue i havnen med 
signalflagene hejst på mange af bådene.  
De skal være velkommen igen i Nibe Havn og i vort klubhus. 
 
Den årlige herretur blev afviklet i weekenden den 23.-25. september. Som altid er også denne tur 
som tidligere omgivet af et røgslør, men lidt sivet der altid ud: Turen blev afviklet til alle deltageres 
tilfredshed. 
Ankerbøjerne vil om meget kort tid blive placeret. Den nye ved Klitgård kommer på plads ved  
hjælp af Hanne Nedergaard med mandskab, og Hanne deltager desuden i et ankerbøjemøde i 
kommende uge, hvor vi kan fremsætte ønsker om evt. flere ankerbøjer. Dette arbejde foretages i 
samarbejde med DS og søfartstilsynet, der, som noget nyt, skal godkende alle placerede ankerbøjer. 
 
Samarbejde med SIFA har også i år fungeret. Vi har deltaget ved generalforsamlingen, i et enkelt 
møde vedrørende frivilligt bestyrelsesarbejde og ved foreningens 100 års  jubilæums reseption. 
 
Samarbejdet med Dansk Sejlunion har fungeret upåklageligt det sidste år. 
Vi har i sejlklubben gjort en hel del for at gøre os synlige på landsplan og dermed sætte Nibe på 
landkortet, hvilket har bevirket, at vi i det sidste år har været omtalt 3 gange i DS blad: Sejler. 
Det skete bl.a. via en aktiv indsats på Dansk Sejlunions klubkonference med et PR fremstød for 
Nibe by og havn – herunder præsentation af vores nye folder for de næsten 200 deltagere - samt 
deltagelse i nordjyske og regionale møder vedr. strategiplaner for Dansk Sejlunion. 



  
Klubkonferencen blev igen i år afviklet på Vingstedcenteret. 
Fra sejlklubben deltog Kristian fra ungdomsafdelingen og jeg som formand.  
Havneforeningen sendte Ole Friederich. 
Igen i år nogle udbytterige dage for alle. 
Et emne som til stadighed blev debatteret var: Skal sejlklubbernes klubhuse kun anvendes til 
sejlere, eller skal man begynde at tænke lidt mere bredt og åbne klublokalerne op for andre former  
for vandsport ?  
Det vil vi gerne have generalforsamlingens holdning til. 
3 gange er vi omtalt, men det er ikke helt korrekt.  
Vi er faktisk omtalt igen i sidste nummer, hvor Martin Hamborg får tildelt 1. pladsen for 
vedligeholdelsen af træbåden ”Svea”.   
Et stort tillykke til Martin for denne præstation. 
Igen blev Nibe sat på landkortet. 
 
Aktiviteter i bestyrelsen 
Nye medlemmer blev ved sidste års generalforsamling valgt ind i bestyrelsen som suppleanter. Det 
skulle vise sig, at der allerede først på efteråret blev brug for 1. suppleanten Per Jensen, da Lise 
Damsgaard af helbredsmæssige årsager valgte af forlade bestyrelsesarbejdet. 
Per Jensen har valgt ikke at være valgbar i år. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige både Lise 
og Per tak for deres indsats i bestyrelsen for Nibe Sejlklub. 
 
Nibe Sejlklubs Venner´s  bestyrelse har efter mange års arbejde ønsket at overdrage driften af 
foreningen til Nibe Sejlklub. Vi har i bestyrelsen haft møde med Formanden for Vennerne. Vi har i 
bestyrelsen indvilget i at sørge for den videre drift af foreningen. Sejlklubbens bestyrelse har valgt, 
at Vennerne skal drives på sammen måde som den drives i dag og ikke som en klub i klubben, 
hvilket er blevet behandlet på generalforsamlingsindkaldelsen for Nibe Sejlklubs Venner. 
 
I den forløbne bestyrelsesperioden har Niels Jakobsen varetaget funktionerne ved udgivelse af 
Sejlrenden og vedligeholdelse samt opdatering af hjemmesiden. Et stort arbejde, som Niels bare 
løser perfekt. 
 
Jeg vil som formand for Nibe Sejlklub gerne afslutte dette års beretning med at takke bestyrelsen, 
suppleanter, redaktør Niels, ungdomstrænerne samt familiekredsen omkring vore juniorsejlere og 
sidst men ikke mindst alle de frivillige, der har ydet en indsats og et supert samarbejde til gælde for 
de mange i Nibe Sejlklub gennem et meget aktivt år.  
 
Men er det den vej denne forening skal udvikle sig. Som vi skrev i ”Bestyrelsen har ordet” i det 
sidste medlemsblad, har vi brug for at få medlemmernes tilkendegivelse. 
Skal denne aktive linje forsætte, ja så skal der ydes et stykke arbejde også fra medlemmerne.  
 
Sidste år afsluttede vi beretning med følgende, som vi stadig mener er gældende:  
Om din indsats for klublivet har været stor eller lille er ikke helt så vigtigt, for det er engagementet 
der tæller, og det er det enkelte medlems engagement, der er med til at tegne billedet af Nibe 
Sejlklub.  
 
Lene Åbom,  
Formand, Nibe Sejlklub 



Bilag 2: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIBE SEJLKLUB 
 
Regnskab for året 2011 
   (22. regnskabsår) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
  
 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2011 
 
2010                 BUDGET 
 INDTÆGTER:                                                      
 59   Kontingenter                                        67.200 60 
   0   Ægtefællekontingent                          2.600   0 
 22   Annoncer SEJLRENDEN                                             17.100 20 
   2             Sejlerskolen                         33.793 18  
   0    Renteindtægter                                    235   0 
   0   Kontingent Juniorer                           1.750   1 
   1   Medlemstilskud               924   1 
84
                                                

             123.602    100 

 OMKOSTNINGER: 
   2   Kontorhold                                          1.555   3 
   6   Aktiviteter                           1.996    6 
 18   Klubbladet SEJLRENDEN       16.269  20                                                   
0                Ledsagebåd                           1.802   1 
   4   Møder, generalforsamling mv.                                        3.665   4 
   3   Forsikring                           3.781   0 
   0             Kurser                            7.168   0 
 13   Drift af skolebåd                                                10.485   3 
   2   Jolledrift                            1.661   3 
   2            Kursusmaterialer                          2.962   0 
 (2)   Regattaskydning         (1.167)   0 
   3   Standerhejsning              326   0 
 (4)   Skt. Hans          (1.954)   0 
   0    Standerstrygning                           (759)   0 
 12   Kontingenter                           9.763 13 
   3   Diverse, gebyrer, gaver m.v.                                        2.540   0 
   7   Repræsentation           7.000   7 
 11   Regulering tidligere regnskabsår                                0   0  
81
 

              67.093 60 

   3   RESULTAT FØR KLUBHUSDRIFT                    56.509                40 
 
   
 
 
 
     



 
 
 
 
 
    KLUBHUS, driftsudgifter: 
    5   Prioritetsrenter                         4.167    4 
  18   Ejd.skat/vand/forsikringer                      11.167  18 
  64   Vedligeholdelse        40.320  35 
  24   El & varme                        40.638  30 
    5            Rengøring           4.178                    5 
 
 117     UDGIFTER I ALT            100.470 92 
 
    0   Lejeindtægter                          2.400                  2 
 117    TILSKUDSBERETTIGEDE UDGIFTER  98.070         90 
 
  87   Driftstilskud a conto                       72.572  67 
  30    DRIFTSUDGIFTER HEREFTER    25.498 23 
 
  18   Afskrivninger – klubhus                     19.480                  16 
   48    KLUBHUSDRIFT I ALT      44.978  39 
 
  37   Afskrivninger – inventar/joller    36.757  35 
 
 
 
 (83)   ÅRETS SAMLEDE RESULTAT         (25.226) (34)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BALANCE PR.  31. DECEMBER 2011 

 
 
 
                         A K T I V E R  
 
Anlægsaktiver: 
 
Klubhus        551.421 
Skolebåd / ledsagebåd / joller        72.031 
Inventar                2.227 
I alt            625.679 
Omsætningsaktiver: 
 
Tilgodehavende kontingent mv.           23.369 
Kassebeholdning           2.605 
Spar Nord  -  kontonr. 247 57 10641                    191.958 
I alt             217.932 
                                                
 
AKTIVER I ALT          843.611 
 
 
 

PASSIVER 
 
 
GÆLD: 
Realkredit Danmark          31.055 
Skyldige omkostninger          7.868 
Nøglekonto            1.850 
Mellemregning NSV           
I ALT              47.081 

6.308 

 
EGENKAPITAL: 
Saldo pr. 1/1 – 2011    800.513 
Årets resultat     (25.226)
 

   775.287 

Tilskud Nibe Sejlklubs Venner    10.000 
Modtagne sponsorater      11.243    
 

21.243 

SALDO PR. 31. DECEMBER 2011         796.530 
 
 
PASSIVER I ALT           843.611 
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