
Generalforsamling i Nibe sejlklub 

Torsdag den 14. marts 2013 

Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Morten Thorsager der blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt og gik over til næste punkt 

Formandens beretning: 

Fremgår særskilt af www.nibesejlklub.dk  
Beretningen blev godkendt. 

Forelæggelse af regnskab for 2012 

Kassereren forelagde regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. 

Forelæggelse af budget samt kontingent fastsættelse for 2013 

Kassereren forlagde budgettet. 
Budgettet blev godkendt, herunder bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 600 kr. 

Indkomne forslag 
Varmeforsyningen i klubhuset 
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen for Nibe Sejlklub arbejdet videre vedrørende ny 
varmeforsyning. 

Der har været afholdt flere møder med Aalborg kommunes energirådgivere, og deres holdning til vor 
fremtidige varmeforsyning er, at klubhuset fremover skal opvarmes ved hjælp af en luft/vand 
varmepumpe. 

Udgiften til den anbefalede varmepumpe beløber sig til kr. 145.125 + elinst. kr. 4.375 + diverse småopgaver 
vedr. tømrer og malerarbejder: ca. kr. 8.000,- Der skal forhandles med Aalborg kommune vedrørende 
økonomisk tilsagn om støtte. Der vil fra Aalborg kommune komme et medfinansieringskrav til Nibe Sejlklub. 

Bestyrelsen anbefaler, at der forhandles med Aalborg med finansiering fra NS på et maximalt beløb. 

På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag drøftet, ligesom alternative muligheder blev nævnt. 
Generalforsamlingen gav bestyrelsen det ønskede mandat fra en enstemmig generalforsamling til at 
arbejde videre med projektet med luft til vand varmepumpe, som giver sejlklubben uafhængighed i forhold 
til det andet projekt med tilkobling til Bryghusets varmeforsyning. 

http://www.nibesejlklub.dk/�


Sejlrenden 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling ofte talt om at udgive Sejlrenden via hjemmesiden i stedet 
for den nuværende papirudgave. Det vil give et kvalitetsløft for bladet, da det dermed kan udkomme i 
farver. De årlige udgifter er p.t. mellem 18.000 – 20.000 kr. årligt. Dette beløb anvendes til trykning og 
porto til blade udenfor Nibe. 
Sejlrenden bliver ved hver udgivelse: 

• Hentet af frivillig inde i Aalborg 
• Påklæbes labels 
• Frankeres 
• Uddeles af frivillige i Nibe (bestyrelsen) 
• Behandling af returnerede blade 

 
Bestyrelsen vil foreslå, at Sejlrenden i en forsøgsperiode på 1 år kun udgives på hjemmesiden. 
Fordele og ulemper blev drøftet på general forsamlingen, herunder fordelen med en økonomisk besparelse 
på forholdsvis store udgifter til trykning og porto, samt at bladet kan få en større læserskare. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt bestyrelsens forslag, og det blev besluttet, at der efter evt. 
ønske kan printes enkelte eksemplarer, som kan ligge i klubhuset. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer mv. 
Næstformand Ole Friederich blev genvalgt. 

Kasserer Michael Steglich-Petersen blev genvalgt. 

Søren Justesen ønskede ikke genvalg, i stedet blev Lars B. Andersen valgt til bestyrelsen. 

Jørn Grønhøj blev genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen. 

Ruddi Mortensen blev valgt som 2. suppleant til bestyrelsen. 

Revisorerne: Børge Nygaard og Jens Anton Røjen blev genvalgt 

Søren Justesen blev valgt som revisorsuppleant. 

Eventuelt 

Klubbens Sct. Hans arrangement blev drøftet, herunder at det uden held er forsøgt at lave aftale med andre 
foreninger i byen, om at holde arrangementet i fællesskab. Der arbejdes videre med nye muligheder. 

Fredagsbaren blev drøftet, og der kom en opfordring til at tage godt imod nye klubmedlemmer. Endelig 
blev det nævnt, at det påtænkes at starte en Facebook gruppe op vedrørende Nibe Sejlklub 

Formand, Lene Åbom takkede dirigenten. 

 

Referent: Lars B. Andersen 

 


