
Referat fra bestyrelsesmøde 
Nibe sejlklub 
Onsdag den 23. maj 2012 
 
Tilstede: 
Lene Åbom 
Ole Friederich 
Michael Steglich-Petersen 
Lars Poulsen 
Klaus Søe 
Suppl. Jørn Grønhøj 
 
Afbud fra: 
Søren Justesen 
Suppl. Lars B. Andersen 
  
 
Dagsorden: 
 
1. Gennemgang af referat fra den 29. marts 2012. 
Kun få bemærkninger: 
Cykler er nu klar til udlån. 
Materialer til vedligeholdelse af IB er forsvundet 
 
2. Siden sidst. 
    - Vedligeholdelse af klubhuset inde og ude 
          Stor tak til Jørgen, Klaus, Jan og Lene for et meget stort veludført arbejde. 

- Udlejning af klubhuset 
      Store problemer med affaldet, der stilles uden for døren efter  udleje.  
- Problemer med kloakafløbet – løst via slamsuger efter identificering af 

kloaktegninger. 
- Klubhuset udlejes på dispensation den 12.06.12 efter gl. aftale med Rotary.  
- Opvaskemaskinen 

Der  skal findes en afløsning. Markedet undersøges for brugt  
industrimaskine. 

 
- SIFA 



Ole F. deltog i repræsentantskabsmødet. Lene Å måtte på grund af 
familiære opgaver melde fra med meget kort varsel. 
 

- Kegnæsjollen.  
Samarbejde med havneforeningen. Forsikringen skal betales af havnen og 
vedligeholdelsen sker via sejlklubben. Brændstoftanken skal stå i 
jolleskuret. 
Jollen skal flyttes til et bedre sted i havnen. OF tager kontakt til 
havneforeningen vedrørende disse opgaver. 

 
 
3. Økonomi. 
    - Her og nu status 
       Status blev gennemgået. Der er stadig manglende kontingentindbetalinger  
       og der sendes rykkere ud.  

- Medlemsstatus 
2 ind og 1 ud. 

- Medlemsregistrering hos DS. 
Listen vil blive fremsendt til DS af Michael S-P 

- Lokaltilskud 
Der er for tiden en dialog med Aalborg kommune om fortolkning af vor 
tilknytning til SI. 

    - Økonomi vedr. ”vor flåde” 
       Obs. på omkostninger ved renovering og vedligeholdelse af skolebåden ”IB”. 
 
4.  Tilbagemelding fra udvalg. 
      4.1.  Byggeudvalget 
               Vi afleverer de to fremkomne forslag til SI. 
      4.2.  Klubhuset          
               - Varmeforsyningen fra Bryggen 
                  Materialet er sendt til kommunen og vi venter på svar. 

- Varmvandsbeholderen 
Vi venter på tilbagemelding fra Aalborg kommune vedrørende 
varmeforsyningen. 

- Maling af spær 
Morten og Hanne har tilbudt at maler dem. 

- Maling af borde og bænke 
Borde og bænke trænger meget til at få en overhaling med GORI. De vil 
blive behandlet i løbet af forsommeren. 

       4.3.  Juniorafdelingen 



               - Orientering fra juniorafdelingen 
                  Sommercamp i Aalborg herunder udlån af joller. Forsikring ? 
                  Vi vil gerne i Nibe Sejlklub støtte op om denne sommercamp. Der         

efterlyses en deltagerliste og et budget for campen 
                - Samarbejde med Bauhaus 

Vi ser positivt på samarbejdet med Bauhaus, som sponsorerer sejl til 
vore optimistjoller. 
Nødhjælpskasse med plastre, forbinding m.v. opsættes i bådskuret 

       4.4.  Sejlerskolen 
                Praktisk sejlads er startet op i uge 21 med 9 deltagere. 
       4.5.  Sejlrenden 
                Forårsnummeret er beklageligvis blevet forsinket, men vi vil forsøge at          

få bladet færdiggjort i uge 22. 
 
5. Sommerens aktiviteter. 
       5.1. Sct. Hans 
                Arbejdsopgaverne blev fordelt, men der er meget få 

bestyrelsesmedlemmer hjemme. Vi vil  derfor sende en rundemail ud 
om frivillige ”hænder”. 

       5.2.  Den lille Fede 
                Ligesom sidste år, vil vi lade klubhuset være åbent for vore gæstesejlere. 
 
6. Overordnet planlægning af efterårets aktiviteter. 
       6.1.  Der vil blive udarbejde til oplæg til diverse aktiviteter som vil blive             

udsendt inden næste bestyrelsesmøde.  
 
7.  Fastlæggelse af efterårets mødedatoer. : 19. Sept. 2012 
 
 
8. Diverse. 
 
Lene Åbom 
Formand 
Nibe Sejlklub / Ole Friederich/ref. 
 
 


