
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag den 22. april 2014 kl. 18.30  
 
Deltagere: Jørn G, Lars P, Mads U, John S, Rene T, Michael S-P, Ruddi M og Lars A. 
Fraværende: Ole F. 
 

1. Opfølgning, siden sidste møde  
 

2. Økonomi 
Girokort sendt til såvel medlemmer som sponsorer. 
 

3. Ungdomsafdeling  
Der er opstart mandag 28/4 med forventet deltagelse af 8 børn/unge. 
Der blev drøftet muligheder for at søge fonde til indkøb af flere joller, samt 
muligheder for at tiltrække flere ungdomssejlere. 
 

4. Sejlerskolen/udvalg 
Pt er der 9 tilmeldte til sommerens praktiske sejllads. Vi forventer, at de 
sidste 3 pladser snarest bliver besat. Instruktørholdet er det samme som 
sidste år: Michael S-P/Claus S, Lars A, Ruddi M og Søren Justesen. 
 
Klubsejlads hver anden tirsdag og hver anden torsdag. Forventet opstart 
tirsdag 20/5: Mads og Lars A arbejder videre med organisering og 
markedsføring overfor sejlklubbens medlemmer. Vi håber på at få mange 
medlemmer på fjorden. 
 

5. Vedligeholdelse 
Jørn har malet rør mv. og været i gang med standeren. Desuden er IB 
opgraderet på flere punkter, herunder udskiftning af relæ, idet det viste 
sig, at generatoren var ok, således at vi sparede en stor udgift. 
Der blev drøftet muligheder for at nedsætte udvalg med klubbens 
medlemmer, således at et bestyrelsesmedlem styrer opgaverne, men har 
medlemmer, som deltager i at løse opgaverne. 
 
Standerhejsning klarer Jørn, fremadrettet skal vi have en anden som 
ansvarlig. 
Standerstrygning er Lars P ansvarlig for. 
Skolebåden er Rene T ansvarlig for. 
Indkøb af øl og vand har Jørn klaret til standerhejsningen. Det klarer Jørn 
fortsat fremadrettet.  



To-do-liste: Fliser foran sejlklubben skal omlægges. Hegn ved grill skal 
laves. Inden vinter skal lysforholdene i sejlklubben opgraderes. 
 

6. Aktiviteter, herunder fastsættelse af datoer 
Der skal laves en arrangementskalender til hjemmesiden, som bl.a. skal 
indeholde: 

• Bestyrelsesmøder 
• Familietur til Livø 14/6 – 15/6 
• Sankt Hans, 23/6. Michael S-P tager kontakt til Peder Bach 
• Lørdags-/onsdagssejlads mange gange både før og efter 

sommerferien 
• Sejlerskolens praktiske sejllads, hver mandag-tirsdag-onsdag- 

torsdag i hele sejlersæsonen 
• Herreturen, Mors rundt 26-28/9 
• Standerstrygning, 25/10 
• Nytårssoire, 31/12 

 
7. Opgaver 

Standerhejsning/jubilæum starter kl. 13. Michael har overblik over 
fordeling af alle opgaverne. Kl. 17 startes grillen op, og alle kan medbringe 
egen mad. 
 

8. Samarbejde eksterne foreninger 
Vi drøftede muligheder for samarbejde med windsurfing- og 
kitesurfingklubber. John S kontakter klubberne igen og drøfter nærmere 
betingelser for samarbejde. 
 

9. Hjemmesiden 
Punktet er udskudt til næste møde. 
 

10. Diverse 
Bestyrelsen hører meget gerne fra et medlem, som kan overtage Lenes 
arbejde vedrørende udlejning af klubhuset, herunder udlevering af nøgler.  
 

Lars B. Andersen 
referent 
 


