
Referat fra bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, tirsdag den 17. september kl. 18.30 
Alle deltog: Lene Aa, Ole F, Micael S-P, Lars P, Jørn G, Ruddi M, Klaus S, og Lars A.  
 
1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde. Ingen bemærkninger. 
 
2. Siden sidst 
      2.1.  Rengøring af klubhuset. Vi arbejder på at finde ny rengøringshjælp. 
      2.2.  Udlejning til NSV. Kan NSV medlemmer låne klubhuset?  
Besluttet at NSV medlemmer kan leje klubhuset på samme betingelser som sejlklubbens 
medlemmer, dog med krav om at lejeren på udlejningstidspunktet har været medlem af NSV i 
3 år eller Nibe sejlklub i mindst et år 
      2.3.  Danske Tursejlere træf i Nibe. Godt arrangement med overskud, men det krævede 
stor arbejdsindsats fra Nibe Sejlskubs side 
 
3. Økonomi 
Michael gennemgik status her og nu. Både indtægter og udgifter følger stort set budgettet. 
 
4. Ungdomsafdelingen 
Havde en rigtig god tur til sommercamp i Åbenrå med 4 ungdomssejlere.  
Godt arrangement med MOB i Nibe havn.  
Godt trænerteam, der har fået god støtte til træningsprogrammer mv. fra dansk sejlklub. 
Heinrich og Lars er lovet trænerkursus til vinter. 
Der er målsætning om at komme op på 10 børn næste sæson. 
 
5. Sejlerskolen 
René vil gerne med på teamet til at vedligeholde IB. Det er supergodt, han kan bare selv 
kontakte Jens Jørgen Ørris.  
Vinterens duelighedskursus: Der er allerede nu begyndt at komme tilmeldinger. Lars Bro har 
sagt ja til at undervise. 
 
6. Ombygning af varmesystemet i klubhuset 
Sættes i gang hurtigst muligt efter det af Aalborg kommune godkendte tilbud. Gerne i uge 42. 
Jørn Grønhøj er projektleder i ombygningsfasen. 
Lene søger om fondsmidler til finansiering af varmeanlægget.  
 
7. Hjemmesiden 
Vi skal arbejde på, at hjemmesiden bliver mere levende. Drøftet om struktur skal opgraderes 
mv.? Michael drøfter muligheder med Niels. 
 
8. Efterårets aktiviteter 
Standerstrygning den sidste weekend i oktober, lørdag 26/10, kl. 13.00, evt. med efter-
følgende afriggerfest, som Ole F arbejder med. 
Nytår 31/12 fra 16.30 – 17.30.  
DS klubkonference den 22.-23. november: Lene og Lars P deltager. 
 
9. Diverse 
IB skal have nye søventiler, det iværksætter Jørn til vinter. 
Sejlklubbens 25 års jubilæum 12/9 2014 skal markeres. Michael er tovholder. 
 
10. Fremtidig mødedato, tirsdag 19/11, kl. 18.30. 
 
Referent: Lars B. Andersen 


