
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Mandag den 3. december 2012 kl. 18.30 
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: 
Søren J, Claus S., Michael S., Ole F., Lene, Jan B., Jørgen G., Lars P. og Lars A. 
 
1. Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 19. September 2012 
Havneforeningen overtager kegnæsjollens forsikring. Ole F. undersøger mulighederne for 
overdragelse af jollen.  
 
2. Siden sidst: 
2.1. Efteråret i klubhuset/LAA 
Der blev afholdt store oprydnings/rengøringsdag lørdag den 3. november med stor opbakning 
fra klubbens medlemmer.  
2.2. Udlejning af klubhuset/LAA 
Udlejning af klubhuset sker efter først til mølle princippet. 
 
2.3. DS klubkonference/LP 
Lars P. havde en udbytterig tur. Bl.a. interessante indlæg om sejleruddannelse som overbygning 
til duelighedsbeviset, Jonas Høgh, ungdomsarbejde mv. 
 
2.4. Generalforsamling NØ-kreds/LAA 
Lene var med. På sigt sker der formentligt det, at kredsene nedlægges, og aktiviteterne i stedet 
skal køre som en interessegruppe under Dansk Sejlunion. 
 
3. Økonomi: 
3.1. Gennemgang af her og nu status/MSP 
Alt går planmæssigt. Ikke noget nyt. 
 
3.2. Udlejning af klubhuset/MSP/LAA 
Lejepris drøftet. 
 
4. Ungdomsafdelingen: 
4.1. Trænersituationen/LP 
Der vil blive fulgt op på evt. nye interesserede. 
4.2. Vinterens aktiviteter/LP 
Filmaften overvejes i december. Evt. en fredag i ”baglokalet” samtidig med fredagsbar. 
 
5. Sejlerskolen: 
5.1. Duelighedskurset/LAA/MSP 
Er fuldt booket. Der skal løbende sørges for øl og vand i depotet. Jørn G. påtager sig den opgave 
Der er eksamen den 16/3. Sensor er bestilt. 
 
5.2. IB/MSP 
Den er vinterkonserveret og rengjort. Jan fra Rønbjerg sagde, at i løbet af et par år skal der ny 
membran samt nyt sejldrev, da det er tæret.  



 
Vedrørende gummibåden kontakter Lars P. Rønbjerg med henblik på at få ordnet generator 
samt vinterservice. 
 
6. Byggeudvalget: 
6.1. Ref. fra møde med Aalborg Kommune/LAA 
Pris på ca. 6-8.000 kr. for at blive sluttet til pillefyret på Bryggen 80. Der er et års opsigelse.et i 
NS klubhus.  
Kommunen mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at vi bliver koblet på bryghusets varmeanlæg, 
hvor der bl.a. der skal opsættes hoved- og bimålere mv. I stedet anbefales, at vi køber egen 
varmepumpe luft/ vand ordning, som evt. kan finansieres på en for Sejllklubben bedre måde. 
Der indhentes 3 tilbud som fermsendes til bestyrelsesmedlemmerne. 
 Lene sender tilbud rundt, som vi kan drøfte. 
 6.2. Fremtidig plan/LAA 
Materialet skal være færdigt til generalforsamlingen 2013. 
 
7. Sejlrenden: 
7.1. Evaluering af efterårets udgivelser/Alle 
Der er brug for flere der bidrager med artikler. Lene skriver leder om bladets fremtid. Vi 
anmoder generalforsamlingen om at give mandat til bestyrelsen om at overveje bladets fremtid. 
 
8. Vinterens aktiviteter: 
8.1. Nytårsaften 
Lars Rudkøbing sørger for klargøring med champagne, kransekage mv. 
 
8.2. Nytårsfrokost. Hvem skal deltage?  
Den 2. lørdag i januar kl. 12. Invitationsliste gennemgået. Jørn og Lene er ansvarlige. 
 
8.3. Jonna og Jørgen’s sommertur 
Kommer 1. februar i Oles bar og fortæller om deres tur til Kanaløerne. Ansvarlig Ole F. Evt. lidt 
egenbetaling for let anretning. 
 
8.4. Glasfiberkurset/flodsejlads 
Lene prøver at finde en ny dag. 
 
8.5. Polerkurset 
Lene snakker med Jess. 
 
8.6. Redningsveste 
Kurset arrangeres i svømmehallen. F.eks. i medio februar. Lars P. er ansvarlig. 
 
8.7. Udflugt til bådmesse i Fredericia 
Lørdag den 2. marts. Lars P. undersøger hvad en bus koster. Alternativ er kørsel i egne biler. 
 
8.8. Martha film aften 
Ole F. snakker med Carsten Borup, som har fredagsbaren den 18. januar. 
 



9. Generalforsamling 2013: 
9.1. Overordnet planlægning af generalforsamlingen 2013 
Afholdes torsdag 14. marts. Lene sætter annonce  i Sejlrenden. 
 
9. Fremtidig mødedato: 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 5. marts kl. 18.30. 
 
10. Diverse: 
 
 
Referent: Lars B. Andersen 
 
 


