
 
Referat af bestyrelsesmøde Nibe Sejlklub 
Tirsdag den 14. januar 2014 
 
Deltagere: Lene Aa, Klaus S, Lars P, Jørn G, Ruddi M, Ole F, Michael S-P og Lars A. 
 
1.   Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde den 19. november 2013 – ingen bemærkninger 
 
2.   Udarbejdelse af materiale til generalforsamlingen den 4. marts 2014 
2.1. Michael S-P gennemgik regnskabet.   
2.2. Bestyrelsen udarbejdede for det kommende år.  
2.3. Lene står for at finde dirigent til generalforsamlingen.  
2.4. Lene giver besked til husejerforeningen om, at der samles vand på fliserne udenfor klubhuset. 
2.5. Der blev drøftet forslag af bestyrelsesmedlemmer til den kommende bestyrelse.  
2.6. Fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med generalforsamlingen tirsdag 4. marts kl. 19.00.  
        - Nye bestyrelsesmedlemmer: Lene Aa og Klaus S er på valg, og ønsker ikke genvalg. Ole, Klaus  
          og Ruddi kontakter hver én, da der tillige mangler suppleant.  
        - Bestyrelsen har indstilling til en ny formand.  
        - Klargøring af lokalet er på plads, da vennerne holder GF umiddelbart før.  
        - Lene indkalder og udarbejder dagsorden til GF (har Obs på datoerne i vedtægterne). 
        - Lars A bestiller og afhenter smørrebrød. 100 stk. fra Brugsen. 
        - Afhentning af drikkevarer. Klarer Jørn. 
        - Oprydning efter generalforsamlingen, klares i fællesskab 
        - Lene laver stemmesedler 
 
3.    Referat fra diverse udvalg. 
3.1. Byggeudvalget. JG. Varmeprojektet er afsluttet. 
3.2. Ungdomsafdelingen LP. Går fint med vinterundervisning. Vil holde ”åbent hus” for juniorernes  
        Klassekammerater. Instruktør skal på kursus. 
3.3. IB og vedligeholdelsen JG/MSP 
 
4. Aktiviteter 
4.1. Evaluering af afviklede aktiviteter  
4.2. Planlægning af kommende aktiviteter:  
        - Regattaskydningen den 15. februar (Jørgen Christensen og Birgitte Kold står for det ).  
          Michael S-P og Lene møder op. 
        - standerhejsning/jubilæum, lørdag 26/4, kl. 13, Michael S-P arbejder videre med det. Lene  
          undersøger mulighed for ”trompet”.  
        - Sejlerskolen/praktisk sejlads – husk at finde 4 instruktører  
        - Skt. Hans. Lars A. finder et emne til båltaler.  
        - Familietur til Livø. Ansvarlig er Lars P. 
        - Onsdagssejlads sommeren 2014 Ruddi/Lars A  
 
5. Diverse, Lars P. sørger for at opdatere hjemmesiden med oplysninger om nuværende 
bestyrelse. Lene fortsætter med at administrere udlejning af klubhus og cykler. 
 
6. Nye mødedatoer 
Ikke flere bestyrelsesmøder inden GF tirsdag den 4. marts, hvor der tillige afholdes konstituerende 
bestyrelsesmøde. 
 
Lars B. Andersen 
Referent 


