
Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2014 
 
Velkommen til den årlige generalforsamling i Nibe Sejlklub. 
Et år, hvor Nibe Sejlklub kan holde sit 25 års jubilæum. 
Meget er sket i klubben siden oprettelsen, og glædeligt er det at 
se, at der stadig er medlemmer med i klubben, som var med til at 
starte den op i april og september 1989. 
Stolt står hun stadig, Nibe Sejlklub, selv om der i tidens køb har 
været kraftige vinde omkring hende. 
  
Igen i år vil jeg dele bestyrelsens beretningen op for at gøre den 
lidt mere overskuelig: 
 
Aktiviteter i Nibe Sejlklub 
Eksterne aktiviteter 
Bestyrelsesarbejdet 
 
Aktiviteterne i selve klubben. 
Igen i år kan vi se tilbage på et år med mange aktiviteter.  
 
Juniorafdelingen. 
Sejlklubben kan med glæde konstatere, at der en stigende interesse 
blandt de unge for at dyrke en sport relateret til vandet. 
Sidste år havde vi mange problemer med at få nye trænere til 
juniorafdelingen. 
Dette problem har løst sig siden sidste generalforsamling i 2013. 
Heinrich Grønhøj fungerer nu sammen med Lars Poulsen for den 
praktiske del og Benni Jakobsen er ny underviser ved den 
teoretiske del. 
En rigtig god og brugbar løsning som alle er tilfredse med. 
 
Vort materiel i juniorafdelinger er stadig i en rimelig stand, men 
indenfor en rimelig kort tidshorisont bør klubben forberede sig på 
at der igen skal indkøbes nye joller. 
 
Sommeren 2013 annoncerede Aalborg sejlklub igen med sommer camp 
for ungdomssejlere. 
Der var generelt ringe tilslutning til dette arrangement, hvorfor 
campe med meget kort varsel blev aflyst.  
Vi var tilmeldt, og børnene glædede sig til campen.  
Aflysning så vi ikke som en mulighed, så hvad havde vi af 
alternativer i stedet for?? 
Der blev fra vore ungdomsledere handlet hurtigt, og det viste sig, 
at vi ville være meget velkomne til sommercamp i Åbenrå. Deres 
sommercamp skulle afviklet i samme periode som den planlagte i 
Ålborg, blot med en dags forskydning. 
Så der var ikke så lang betænkningstid. 
Glade børn og forældre deltog og kunne rejse hjem efter en 
vellykket sommercamp med 2 medaljer. 



Stort tillykke til Christoffer Grønhøj og Christoffer Bundgaard 
som begge fik en sølvmedalje i FEVA kapsejlads.  
 
Jeg vil igen i år her rette en tak til vore ungdomsledere, 
forældre og bedsteforældre for den store indsats de har ydet til 
ungdomsafdelingen under klargøring af jollerne og ved at være 
nærværende på træningsaftnerne. 
 
Også i seniorafdelingen er der blevet undervist.  
Eksamen i praktisk sejlads blev afviklet i september måned. 
Det blev en lidt anderledes dag end forventet, fordi 
søfartsstyrelsen kom på kontrolbesøg.  
Der var ingen kritiske bemærkninger til vor undervisning eller 
afvikling af eksamen, hvorfor vi forventer at følge samme 
undervisningsplan for den kommende sæson. 
 
Den teoretiske del af undervisningen til duelighedsprøven er igen 
i år blevet varetaget af Lars Bro. Sidste år var kursisterne så 
glade for undervisningen, at de havde opfordret venner og bekendte 
til at deltage. Det betød, at kurset faktisk var næsten full-
booked inden det blev annonceret.  
 
Tak til alle, der har undervist vore nye sejlere både på det 
teoretiske og det praktiske plan. 
  
Også i år sejlede Margrethe med mandskab ud for at få ankerbøje 
placeret ved Klitgaard. 
Hanne og Morten deltager stadig i Dansk Sejlunions møder 
vedrørende udlægning af ankerbøjer for DS medlemmer, og når der 
udkommer referater fra disse møder, som afvikles i samarbejde med 
DS og Søfartstilsynet, vil de blive lagt ud på vor hjemmeside. Det  
er nu på 2. år siden det første møde blev afholdt og der er stadig 
ikke udkommet nogle referater. 
 
Standeren var ude hele vinteren 2012-13, hvorfor der kom en 
kraftig opfordring fra ”masteholdet” om at få masten ned og lagt 
til tørre i jolleskuret denne vinteren, så den kan blive 
repareret, slebet og lakeret dette forår inden standerhejsning. 
 
Sct. Hans blev endnu engang afviklet med meget stor deltagelse fra 
hele byen. Det er stadigvæk et stort arbejde for Nibe Sejlklub at 
arrangere dette, hvorfor bestyrelsen valgte at sløjfe stegning af 
pølser. 
De lokaler vi tidligere har anvendt til dette formål er nu blevet 
til selskabslokaler og skal nu lejes i modsætning til tidligere, 
hvor vi blot lånte dem. 
Hvad der skal ske omkring Sct. Hans arrangementet 2014 er stadig 
lidt uklart, men jeg er sikker på, at den nye bestyrelse vil tage 



sig af problemet og løse det på bedst mulig måde, men med garanti 
ikke til alles tilfredshed. 
 
Cyklerne, som vi låner ud for et meget beskedent beløb, bliver 
stadig udlejet til vore gæstesejlere, og selve udlejningssystemet 
med nøgler og betaling har igen i år fungeret uden problemer. Det 
lille overskud som fremkommer bliver brugt til vedligehold og 
indkøb af tilbehør. 
 
 
 
MOB – kurset blev i august måned afviklet igen med fin deltagelse. 
Hanne Nedergaard blev reddet indtil flere gange.  
Kurset var en god oplevelse for vore kursister.  
Jeg vil her gøre opmærksom på, at kurset også er for rutinerede 
sejlere. Der er måske en enkelt eller to blandt vore medlemmer der 
kunne have brug for en opfriskning af denne øvelse med en levende 
figurrent.  
Ingen nævnt ingen glemt. 
 
Arbejdsdag på havnen og i klubhuset.  
Denne aktivitet er ikke blevet afviklet det sidste år, så mon ikke 
der kommer et initiativ om forårsrengøring på havnen og 
tilstødende områder i løbet af den næste måned ? 
 
Dansk Sejlunions klubkonference  blev igen i år afviklet på 
Vingsted Centeret i november måned.  
I år deltog Nibe Sejlklub ikke. Selv om vi gerne ville, så var der 
andre og for den enkelte vigtige arrangementer at deltage i netop 
den weekend, men vi satser på at deltage igen det kommende 
efterår. 
 
Standerstrygning forløb fuldkommen planmæssigt 
 
 
Nytåret blev som sædvane fejret med et festligt arrangement sidst 
på eftermiddagen tids nok til, at alle kunne nå at komme hjem til 
dronningens nytårstale. 
 
Jørgen og Jonna´s sommertur, tja den havde vi forventet at skulle 
høre om på en medlemsaften, så vi kontaktede dem for at aftale 
lidt nærmere. 
Men som Jørgen sagde: Vi har bare lige været en lille smuttur i 
Stockholm, som vi har ikke skrevet dagbog om turen. 
Men den kommende sommer har de en ny tur under planlægning som vi 
vil fornøje sejlklubbens medlemmer med næste vinter.  
 
I februar havde vi i klubhuset regattaskydning med 32 deltagere 
under kyndig vejledning af Jørgen Christensen og Birgitte Kold.  



Jørgen Christensen blev hædret som den nye kaptajn. 
En rigtig hyggelig dag. 
 
 
Men allerede sidst på foråret er vi igen aktive. Der bliver 
startet op på praktisk sejlads, og til glæde for alle kan det 
meddeles, at der ikke mangler instruktører i år. 
 
 
Klubhuset  
Som de sidste 2 år, har vi også i år holdt klubhuset åbent for 
gæstesejlere under Den Lille Fede uden de store problemer. 
Det har vi også et ønske om at gøre i år, men det er op til den 
nye bestyrelse at afgøre dette. 
Sidste år havde vi selv opsyn med klubhuset ved at komme uanmeldt 
forbi, hvilket ikke gav problemer, men derimod en masse snak med 
gæstesejlerne og mange positive tilbagemeldinger på maling af 
huset indvendigt og vore nye køkkenfaciliteter, hvor vi om 
sommeren har et udvalg af tallerkener, glas m.m. i begrænset 
mængde stående til vore gæstesejlere.  
 
Varmeforsyning blev renoveret i november måned. Det lyder af meget 
lidt, når jeg siger: varmeforsyningen er blevet renoveret. Det har 
været et rimelig stort projekt for bestyrelsen og der er blevet 
afholdt en del møder internt i klubben og med kommunen. Men det 
lader til, at alt nu er på plads, også den økonomiske del, selv om 
der kom et par småposter til i tillæg vedrørende udskiftning af 
strømrelæ’er og lidt tømmerarbejde. 
 
Der har været lidt indkøringsproblemer, men det nye anlæg kører nu 
stort set problemfrit, blot der ikke bliver pillet ved det eller 
ved radiatorerne, som styres via en rumcensor.  
 
Skolebåden IB.. 
Gennem det sidste år har der været ydet en rigtig flot indsats fra 
Jørgen Ørris i samarbejde med Jørn Grønhøj vedrørende pasning og 
vedligeholdelse af vor skolebåd. En frivillig indsats, som vi i 
bestyrelsen gerne vil sige tak for.  
 
Eksterne aktiviteter: 
Dansk Tursejlere rettede henvendelse til os i det tidlige forår. 
De ønsker at anvende Nibe Havn til deres sommertræf i august 2013. 
Til dette arrangement vil de gerne have mulighed for at få adgang 
til vore klubfaciliteter, hvilket vi stillede os positivt til. 
 
Tursejlernes sommertræf i Nibe blev en kæmpe succes. Derfor 
henvendte de sig igen i januar i år for at forsøge at gentaget 
arrangementet hos os. 



Der gik rigtig mange frivillige timer fra os i dette sidste år, 
hvorfor vi var noget forbeholdne i år. 
Dansk Tursejler’s sommertræf bliver afviklet i slutningen af 
august i Aalborg.   
 
Den årlige herretur blev afviklet i september. Som altid var også 
denne tur som tidligere omgivet af et røgslør, men lidt sivet der 
altid ud: Turen blev afviklet til alle deltageres tilfredshed. 
 
Samarbejde med SIFA har også i år fungeret, selv om der ikke har 
været afholdt møder, så har vi modtaget informationer og 
invitationer til fodboldkampe derfra. 
 
Samarbejdet med Dansk Sejlunion har igen i år fungeret 
upåklageligt. 
Vi deltog som sagt ikke i deres klubkonference i Vingsted og 
heller ikke kredsen generalforsamlingen i område NØ-Jylland. 
Referater fra disse møder kan læses inde på de respektive 
hjemmesider. 
 
 
Aktiviteter i bestyrelsen 
I den forløbne bestyrelsesperioden har Niels Jakobsen varetaget  
vedligeholdelse samt opdatering af hjemmesiden. Et stort arbejde, 
som Niels bare løser perfekt. 
Det er nu ¾ år siden vi ophørte med at udgive sejlrenden, og som 
aftalt på sidste års generalforsamling skal vi i år tage stilling 
til, om den skal genopstå i bladudgivelse eller vi skal fortsætte 
med at bruge hjemmesiden som kommunikationsvej. 
Jeg vi derfor opfordre generalforsamlingen til at komme med 
kommentarer. 
 
Til orientering kan det meddeles, at bestyrelsen sammen med 
bestyrelsen for Nibe Havn vil indgå i et samarbejde om vore 
respektive hjemmesider. 
 
Ved sidste år generalforsamling blev der fortaget udskiftning i 
bestyrelsen. 
Igen i år vil der ske ændringer. 
 
Klaus Søe ønsker ikke genvang, hvorfor jeg her vil benytte 
lejligheden til at sige Klaus tak for de år, hvor han har været 
aktiv i bestyrelsen. 
Vi har alle nydt godt af den viden Klaus har tilført klubben. 
TAK for din indsats i bestyrelsen.  
Selv om du flytter fra byen, håber vi at se dig her i havnen igen. 
 
I år er der formandsvalg, og jeg har besluttet ikke at 
genopstille. 



Jeg har helbredsmæssigt indenfor det sidste år fået ”det gule kort 
2 gange” og har derfor måtte træffe nogle beslutninger vedrørende 
mit liv. 
Formandsposten i Nibe Sejlklub har været med i overvejelserne og 
som konsekvens heraf har jeg besluttet ikke at genopstille. 
Jeg har været med en del år, og været med til at udarbejde 
grundlaget for en del forandringer i klubregi og på landsplan.  
Det har været spændende og lærerige år, men også arbejdssomme år. 
Intet kommer som sagt gratis. 
Jeg vil derfor gerne i årets formandsberetning personligt takke 
alle for den opbakning jeg har mødt i min tid som 
bestyrelsesmedlem, næstformand og formand i Nibe Sejlklub.  
 
Jeg vil som formand for Nibe Sejlklub gerne afslutte dette års 
beretning med at takke bestyrelsen, suppleanter, undervisere, 
redaktør Niels, ungdomstrænerne samt familiekredsen omkring vore 
juniorsejlere og sidst men ikke mindst alle de frivillige, der har 
ydet en indsats og et supert samarbejde til glæde for de mange i 
Nibe Sejlklub gennem endnu et aktivt år.  
 
Derfor vil jeg igen i år afslutte beretningen med følgende, som 
stadig er gældende:  
Om din indsats for klublivet har været stor eller lille er ikke 
helt så vigtigt, for det er engagementet der tæller, og det er det 
enkelte medlems engagement i klublivet, der er med til at tegne 
billedet af Nibe Sejlklub. 
 
Tak.  
 
Lene Åbom,  
Formand 
Nibe Sejlklub 
 
 


