
Referat af bestyrelsesmøde  i Nibe Sejlklub 
Tirsdag den 19. november 2013 
 
Alle tilstede, dvs.: Lene Aa, Michael S-P, Lars P, Ole F, Jørn G, Klaus S, Ruddi M og Lars A. 
 
1. Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 17. September 2013. 
Ingen kommentarer. 
 
2. Siden sidst: 
2.1. Den nye varmeforsyning er installeret i klubhuset. Radiatorerne skal stå på 5, og må ikke 
ændres, da det hele styres centralt. 
2.2. Udlejning af klubhuset kører uden problemer. Der afregnes direkte til Lene. Supplering af 
inventar. Lene indkøber nye termokander. 
2.3. DS klubkonference. Nibe sejlklub deltager ikke i år. 
2.4. Hjemmesiden. Havnen og husejerforeningen er positiv overfor en fælles hjemmeside. Lars 
P og Lene deltager. 
2.5. Standerstrygningen gik fint, men næste år er det hensigtsmæssigt, at den holdes på sidste 
”krandag”.  Standeren skal lakeres. Jørn får arrangeret en kran og samler malerteamet. 
2.6. Sejlklubben ønsker øget samarbejde med havneforeningen. Ruddi og Lars A tager kontakt 
til Erik Møller. 
 
3. Økonomi: 
3.1. Kasseren har betalt varmeanlægget og afventer tilskuddet fra kommunen. 
Jørn sørger for, at eltavlen opgraderes/lovliggøres. 
3.2. Medlemsstatus, hverken ud- eller indmeldinger. 
 
4. Ungdomsafdelingen: 
4.1. Der er styr på trænersituationen. Og der arbejdes løbende på at skaffe nye medlemmer. 
4.2. Vinterens aktiviteter: Der er planlagt julefrokost. Sejlklubbens venner hjælper med 
aktivitetsaften. 
4.3. Kursusaktivitet: der er tilmeldt til trænerkursus. 
 
5. Sejlerskolen: 
5.1. Duelighedskurset: Der er 12 stk. i gang med teori. 
5.2. IB. Reparationer: Reparationsforslag fra Rønbjerg motor drøftet. Det blev besluttet, at vi 
på nuværende tidspunkt ikke laver de store investeringer til bælg, ventiler mv. Ruddi og Jørn 
ser nærmere på generatoren, og træffer en beslutning om hvad vi gør. Jørn køber 
dybdemåler/log, og anmoder vennerne om tilskud. Michael undersøger 
forsikringsbetingelserne for så vidt angår tidspunkt for udskiftning af bælg/membran. 
 
6. Vinterens aktiviteter: 
6.1. Nytårsaften. Arrangement fra kl. 16.30 – 17.30 med champagne og kransekage. Michael 
står for baren. Lene står for indkøb.  
6.2. Nytårsfrokost. Listen over inviterede gennemgået. Lene kontakter de andre foreninger.  
6.3. Jonna og Jørgens sommertur. Ole kontakter dem mhp. Foredrag. 
6.4. Regattaskydning arrangeres af andre den 8/2. Forplejningen står sejlklubben for v/Lene 
og Michael. 



 
7. Generalforsamling 2014: 
7.1. Overordnet planlægning af generalforsamlingen 2014 sker på næste bestyrelsesmøde 
7.2. Fastsættelse af dato: tirsdag 4. marts 2014, kl. 19.00 
 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag 14. januar 2014. 
 
Referent: Lars B. Andersen 


