
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Onsdag den 19. september 2012 kl. 18.30  
Mødet afholdt i Klubhuset 
 
Deltagere:  
Lene Å, Ole F, Claus Søe, Michael S, Lars P, Jørn G, Søren J og Lars A. 
 
1. Opfølgning fra bestyrelsesmøde den 23.05 2012 
Ole F tager sig af Kegnæs jollen. 
Lene tager sig af falck-kasse.  
 
2. Siden sidst 
2.1.  Sommeren i og omkring klubhuset/LÅ 
Ingen problemer. 
2.2.  Grillen, kloakker, opvaskemaskinen/LÅ 
Problemer bør være løst efter tømning af fedtudskillertank.  Ny opvasker er 
installeret. Ole F står for salg af gammel opvasker. 
2.3.  Faciliteter til vore gæstesejlere/LÅ 
Ros fra gæstesejlerne for det nye køkken, nye tallerkener mv. 
2.4.  Rygepolitik i klubhuset/LÅ 
Klubhuset er selvfølgelig røgfrit. Jørn sætter skilte op.  
 
3. Økonomi 
3.1.   Gennemgang af her og nu status /MSP 
Michael gennemgik regnskabstal til dato. Det gav ikke anledning til mange 
bemærkninger. 
3.2.   Medlemstil-og afgang/MSP 
3.3.   Lokaltilskud/MSP 
3.4.   Udlejning af klubhuset/LÅ 
Michael forespørger kommunen om opdeling af leje accepteres. 
GF bør tage stilling til, om klubhuset ikke udlejes i perioderne i forår og efterår, 
hvor der er søsætning og optagning af både. 
 
4. Ungdomsafdelingen 
4.1.   Evaluering af sommeren, herunder kapsejladsen/LP 
Turen til Aalborg sejlklub var en succes. Kapsejlads var en god oplevelse, som vi 
gentager næste år. 
4.2.   Trænersituationen/LP 
Lars P snakker med Bo, og søger efter en assistent også via sejlrenden. 



4.3.   Sponsorater. Nuværende og fremtidige/LÅ 
Aalborg kommune sponserer en optipakke. 
 
5. Sejlerskolen 
5.1.   Evaluering af praktisk sejlads herunder MOB/SJ 
5.2.   Annoncering af den teoretiske del af duelighedskurset SJ/LÅ 
Skal på hjemmesiden og i Nibe avis. Gamle annoncer på hjemmesiden skal slettes. 
5.3.   Optagning og vinterklargøring af ”IB”/ ? 
Claus finder et team. 
 
6. Byggeudvalget  
6.1.  Varmeforsyningen/KSØ/MSP 
6.2.  Varmtvandsbeholderen /KSØ/MSP 
6.3.  Bestyrelsens holdning til renovering/ombygning af klubhuset/LÅ 
Varmeforsyningen har første prioritet. Claus tager kontakt til kommunen. 
Der bør også snart ses på el-installationer i klubhuset. Der skal søges fonde. 
 
7.  Sejlrenden 
7.1.  Status over indlæg/NJ/MSP 
7.2.  Omdelere 
Michael koordinerer. 
 
8.  Efterårets aktiviteter 
8.1.  Standerstrygning/LÅ 
Det bliver lørdag den 20/10 2012 kl. 13. Lene har lavet arbejdsplan, som 
vedlægges dette referat. 
8.2.  Kursusaktiviteter i efteråret/LÅ 
Lars P undersøger arrangement i løbet af vinteren i svømmehallen til test af 
”gamle” oppustelige redningsveste. 
VHF kursus drøftet, men vi henviser til Aalborg sejlklub og kursus på nettet. 
Lene spørger Gorm om kursus i rep. af glasfiberskader på både. 
Vi gentager succesen med polerkurset. 
Kursus i flodsejlads Lene spørger Gorm 
Evt. foredrag af Fristrup om sejlads i Frankrig 
8.3.  Arbejdsdag i samarbejde med Havneforeningen/LÅ 
Positiv tilkendegivelse fra havneforeningen. Fastsat til lørdag den 3/11 2012. Lene 
sørger for information komme rundt. 
8.4.  DS klubkonference 16.-17. november/LÅ 
Lars P og Ole F tager med. 
 



9.  Fremtidige mødedatoer 
Næste bestyrelsesmøde onsdag 21/11 kl. 18.30. 
 
10.  Diverse 
 
 
Lars B. Andersen 
referent 
Nibe Sejlklub 
 
 
 
 


