
Refereat fra bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Torsdag den 29. marts kl. 18.30 
 
Til stede: 
Lene Åbom 
Ole Friederich 
Michael Steglich-Petersen 
Søren Justesen 
Lars Poulsen 
1. suppl. Jørn Grønhøj 
Redaktør Niels Jakobsen 
 
Afbud: Jan Bolis 
              Klaus Søe 
              Lars Andersen 
 
Dagsorden: 
 
1. Gennemgang af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde  
        1.1.  Gennemgang af Nibe Sejlklub’s forretningsorden og bestyrelses- 
                 manual. Fremsendes inden bestyrelsesmødet. 
Gennemgangen godt modtaget af bestyrelsen. Forventes anvendt for fremtidige  
BST.møder.    
        1.2.  Gruppemail internt i bestyrelsesarbejdet. 
BST. godkender proceduren for fremsendelse. 
2. Siden sidst: 
       2.1.   Bøjer 
Ankerbøjer udlægges af Hanne ved Klitgård bredding. Må kun anvendes af 
medlemmer af Dansk Sejlunion. Unionsflag kan udleveres i Nibe Sejlklub. 
       2.2.   Samarbejde med DS 
FM og næst FM deltog i møde i Århus. Nibe Sejlklub opfordres til at stemme på 
kandidat fra Århus til repr. I DSU.  
 
3 Økonomi: 
       3.1.   Her og nu status 
Kort gennemgang af status. I.A.B.  Kasseren gjorde opmærksom på at alle 
ændringer på klubhuset, der medfører økonomiske transaktioner, skal anmeldes til 
kommunen. 
Ændringer vedr. varmeforsyning planlægges i samarbejde med energikonsulent 
fra kommunen. (Klaus Søe) 



Varmtvandsbeholder bør undersøges for mulig lækage og tæringer. Jørgen 
Christensen kontaktes for vurdering. (Klaus Søe / Ole Friederich)  
  
 
       3.2.   Medlemstil-og afgang  
I.A.B. 
 
4. Tilbagemelding fra udvalg: 
      4.1.    Byggeudvalget 
                 - varmeforsyningen 
                 - kommentarer til/fra byggeudvalget vedr. nyt klubhus 
Intet nyt. 
      4.2.    Klubhuset 
                 - cykler 
Varetages fortsat af Lene. 
                 - maling omkring porten 
Maling kan afhentes på havnekontoret (Jørgen Grønhøj) 
                 - renovering af barområdet 
Der udarbejdes liste over de enkelte elementer, der søges nye. Evt. brugbare. 
brugte. (Jørgen Grønhøj) 
                 - maling af spær 
Spær males ikke. 
      4.3.    Juniorafdelingen 
Nye Terra Joller blev afhentet.  Står klar i bådhuset. 
Der ønsker 4 nye afmærkningsbøjer, optimistjollevogne og materialer til jollestativ  
til afdelingen. Der blev gennemgået forslag til sommerens arrangementer.  
Der søges fondsmidler til i alt ca. 10.000 kr. (Lene Åbom)   
                 -  overslag over forventede udgifter sæson 2012 
                 -  transport til Nibe af nye joller 
                 -  opstilling af optimistjoller. 
Der fremstilles stativer i bådhuset (Bo, Jørgen og Lars) 
Logo på jollerne skal tilbydes vores sponsorer. (Lars Poulsen) 
      4.4.    Sejlerskolen 
6 kursister tilmeldt. Forslag til arbejdsplan er udarbejdet. 

- annoncering af praktisk sejlads 
Annonceres i klubbladet og på hjemmesiden. 

- IB 
Vedligeholds hold udpeget. Materialer stilles til rådighed. Overskydende 
polermateriale fra medlemmerne modtages gerne. 
 



 
      4.5.    Sejlrenden 
                 -  Sejlrenden som e-post. 
I næste nummer af sejlrenden medtages notits om muligheden for at modtage 
Sejlrenden elektronisk.  
Enkelte annoncører melder fra. Skrivelse udarbejdes til brug for henvendelsen til 
annoncørerne om priser og fordele.  
 
5. Forårets aktiviteter: 
      5.1.     Standerhejsning 
                  - gennemgang af arbejdsfunktioner 
Opgaverne fordelt i.h.t. arbejdsplan. 
      5.2.     Dåb og søsætning af nye jolle 
Varetages af Lars Poulsen.  
      5.3.     Tilriggerfest 
                  - Hvis ja, hvordan skal den så afvikles ? 
Der afholdes ikke tilrigger fest i år 
      5.4.     Sct. Hans 
                  - Gennemgang af arbejdsfunktioner 
Mulig taler undersøges. (Lene) 
      5.5.     Den Lille Fede. 
Klubhuset holdes åbent. Rengøring arrangeres som sidste år. 
 
6.  Overordnet planlægning af efterårets kursusaktiviteter 
 
Der planlægges et kursus i reparation af glasfiber og gelcoat. (Lene) 
 
7.  Fastsættelse af fremtidige mødedatoer: 
23. maj kl. 1830. 
 
8.  Diverse 
Der aftales vingaver til klubbens instruktører og foredragsholdere m.v. 
 
Mødet sluttede kl. 2050 
       
Ole Friederich 
Referent.  


