
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Onsdag den 17. september 2014 kl. 18.30  
 
 

1. Opfølgning, siden sidste møde  
a. Formanden bød velkommen og konstaterede det havde været en 

god sejlersommer, med mange aktiviteter på vandet. 
b. Livøturen havde ca. 3 deltagende både, vi skal gøre mere for at 

informere om turen til næste år. 
 

2. Økonomi 
a. Vi har et lidt lavere antal medlemmer end forventet men ingen 

større afvigelser i forhold til budgettet. 
 

3. Ungdomsafdeling  
a. Sommercamp blev afholdt i Aalborg Sejlklub. Der er lavet en 

beretning som er lagt på Nibe Sejlklubs hjemmeside. 
b. Der har været en 5 klasse fra Støvring på ”venne besøg”. Der var god 

opbakning fra forældrene og stor ros til arrangementet fra 
deltagerne. 

c. Weekend turen gik i år til Sølyst Campingplads. Der blev hygget og 
grillet om aftenen. De unge medlemmer overnattede i telte og 
sejlede retur til havnen igen næste morgen. Arrangementet blev 
gennemført med god støtte af Nibe Sejlklubs venner. 

d. Juniorerne starter lørdagssejlads i stedet for torsdagssejlads i 
slutningen af september. 

e. Der er kommet en ny dygtig hjælpetræner, Mette Thomasen, Nibe. 
f. Der er via Spillehallen ved Sølyst Camping sendt ansøgning om 

tipsmidler til forskellige joller og øvrigt udstyr. 
 

4. Sejlerskolen/udvalg 
a. Der er prøve på praktisk sejlads den 20 september med 15 personer 

til eksamen. 
b. Nyt sejlerskole hold starter op den 15. oktober, der er endnu ledige 

pladser. 
 

5. Vedligeholdelse 
a. Klubhuset er i gang med at blive malet. Der ligger en mast på 

græsset som er i vejen. Den har ligget sommeren over. Havnefoged 
kontaktes og masten fjernes. 



 
 

b. Der planlægges en vedligeholdelsesdag af klubhus og omgivelser til 
foråret. 

c. Der kikkes på behov for vedligehold af skole båden ”Ib” når den 
kommer op. Herunder skrue og bom presenning. 

 
6. Aktiviteter, herunder fastsættelse af datoer 

a. Mors Rundt sejles fra fredag den 26. fra kl. 09.00 til søndag 
eftermiddag den 28. september. Alt er klart til afgang. 

b. Standerstrygning er lørdag den 25. oktober kl. 13.00. 
c. ”Oles Bar” åbner for sejlklubbens medlemmer og venner den 31. 

oktober kl. 17.00. Der er åben hver fredag vintersæsonen igennem. 
 

7. Opgaver 
a. Der er gennemført 10 mandagssejladser, indtil videre, med godt 

fremmøde op til 7 både. Turene er hyggelige og kapsejladsen foregår 
i god sejlerånd og efter almindelige søfartsregler. Sejladserne 
indstilles den 22. september, men genoptages igen næste år. 

 
8. Samarbejde eksterne foreninger 

a. Det blev besluttet at indgå samarbejde med Dansk Sejlunion der 
tilbyder at hjælpe organisere lokale kite-surfer aktiviteter i Nibe 
Sejlklub.  

b. Havnens dag afholder fællesmøde i Nibe Sejlklub angående næste år. 
 

9. Hjemmesiden 
a. Der tages initiativ til at afholde et møde med Havneforeningen 

angående fælles platform for hjemmeside. 
 

10. Diverse 
a. Nye standere er kommet, de deles ud til klubbens medlemmer til 

foråret. 
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