
Der har været afholdt ordinær generalforsamling i Nibe Sejlklubs Venner  
Tirsdag den 4. marts kl. 1830. 
  
 

Endelig dagsorden for 
Generalforsamling i Nibe Sejlklubs 

Venner 
  

Tirsdag den 4. marts, 2014 – kl. 18,30 
  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse for året 2013 

4. Fastsættelse af kontingent for året 2014 

5. Behandling af indkomne forslag 

   6. Valg af bestyrelse: 

           Formand Ole Friederich og Kasserer Lene Aabom på valg. 
       Begge modtager genvalg.  

    7.Eventuelt 

  

Ole Friederich 

FMD Nibe Sejlklubs Venner 

  

  

  

 

 

  



Formandens beretning NSV generalforsamling 4 marts 2014 

  

2013 blev et godt år for Nibe Sejlklubs Venner.  Den nye bestyrelse har nu fungeret i en samlet i en fuld 
periode, og de gennemførte ændringer i barens drift begyndte at vise gode resultater. 

Vi har haft en mindre omsætningsfremgang, men vores tab er minimeret og takket været en stram 
indkøbspolitik, er vores overskud øget kraftigt. Hvor kraftig, vender jeg tilbage til under gennemgang af 
årets regnskab. 

Vi har i årets løb støttet med sikkerhedsudstyr til følgebåden, køkkenudstyr til klubhuset og tilskud til 
ungdomsafdelingens møder samt deres julefrokost. Vi har endvidere, i samarbejde med NS bestyrelse, stået 
for afviklingen af Tursejlernes årsmøde. Et 3 dages arrangement som NS og NSV fik meget ros for. Den 
traditionelle Nytårskur var NSV også ansvarlig for levering af alle drikkevarer samt udarbejdelse af 
regnskaber og udgiftsfordeling mellem de inviterende foreninger.  

Fredagsbaren blev afviklet meget tilfredsstillende i hele sæsonen. Samtlige bartendere har udført et 
forbilledligt stykke arbejde. Der har været god og hyggelig stemning, og både sikringsboks, fadølsanlægget 
og lagerstyring har fungeret uden problemer. 

Overskuddet har i det forløbne år været på 15.077. Et meget flot resultat, især når vi i år – for første gang – 
derudover løbende har sponseret akutte behov i NS med donationer. 

Årets driftsregnskab og status har været til revision ved NS revisor i henhold til vedtægterne, og er godkendt 
uden bemærkninger. Jeg skal herefter gennemgå de enkelte poster for NSV GN. 

Jeg skal endvidere henlede opmærksomheden på, at valg til kommende bestyrelse i NSV, på sidste 
bestyrelsesmøde, er valgt at foregå ved at 2 personer af bestyrelsen stiller deres kandidatur til rådighed. Dette 
er begrundet i, at hele bestyrelsen var nyvalgt. Lene(kasserer) og Ole (Formand) er således på valg. Begge er 
villige til genvalg for en 2 årig periode. 

Sluttelig vil jeg gerne takke hele bestyrelsen, barens indkøbere og  bartendere for et forbilledligt samarbejde i 
det forløbne år. 

  

  

Ole Friederich 

FMD NSV.   

 


