
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 21. oktober 2014 kl. 18.30  
 
Deltagere: Jørn G, Lars P, Mads U, John S, Ruddi M, Michael S-P og Lars A. Fraværende og René 
T. og Ole F. 
 
1. Opfølgning, siden sidste møde  

En del diverse materiale er blevet sendt rundt siden sidst, f.eks. invitationer til 
klubkonference. 

 
2. Økonomi 

Det kører efter planen. Der er ansøgt om tipsmidler til indkøb af joller til 
ungdomsafdelingen. 
 

3. Ungdomsafdeling  
Teori for de unge hver anden torsdag (lige uger) med opstart i uge 44. 
Fire unge havde en god tur til kapsejllads i Skive, hvor der blev hjembragt både sølv og 
bronzemedaljer. 
Der arbejdes videre med muligheder for trænerkursus. 

 
4. Sejlerskolen/udvalg 

Sejlerskolen, praktisk sejllads 2014: Sæsonen forløb godt og sluttede med 15 nye sejlere 
med duelighedsbevis. Vi har haft nogle meget dygtige og engagerede kursister, som bl.a. 
har taget initiativ til en hyggelig afslutning på Restaurant Bryggen, hvor instruktørerne 
også har fået lov at deltage. 
 
Sejlerskolen, teori 2014/15: Der er 13 kursister tilmeldt, som er klar til at modtage 
undervisning af Lars Bro fra onsdag 22.10.2014. 
 
Mandagssejllads/kapsejllads 2014:  
En af følgerne af sejlklubbens ”sejllads-strategi” har været, at der i 2014 - efter adskillige 
års pause - har været afholdt kapsejllads om mandagen i Nibe bredning. Bestyrelsen er 
meget tilfreds med opbakningen fra i alt 17 forskellige både. Resultaterne fra årets 
mandagssejladser er blevet opgjort, der er blevet regnet på lystal, og konklusionen på det 
hele blev, at der til standerstrygningen på lørdag 25/10 kan kåres en KLUBMESTER 2014.  
 
Også i 2015 bliver der kapsejlads hver mandag (vi mødes i klubhuset kl. 18.30) i 
månederne fra og med maj til og med september, dog undtaget juli, hvor mange både er 
væk på sommerferie. 
 

5. Vedligeholdelse 
De fire støtter til IB’s bådstativ er forsvundet. Jørn snakker med Knud om evt. at forlænge 
de nye han har lavet. 
 
Motoren på Kegnæs jollen er for lille. Jørn undersøger, om han kan finde en brugt motor, 
som er større. Spørger evt. vennerne om finansiering. 
 



Jørn undersøger, om han kan finde en brugt skrue til IB, som er større i både stigning og 
diameter. 
 

6. Aktiviteter, herunder fastsættelse af datoer 
Standerstrygning lørdag 25/10, kl. 13.00. Lars P er tovholder. 
Ruddi laver oplæg til kalender, og får det på hjemmesiden. 
 

7. Opgaver 
Bestyrelsen drøftede oplæg til nye udvalg, som skal give plads til at flere medlemmer kan 
få chancen for at deltage i arbejdet i sejlklubben.  Øget engagement = bedre klubliv, øget 
sejlglæde og fælles hygge. 
Der var fuld enighed om, at der arbejdes videre med planerne. 
 

8. Samarbejde eksterne foreninger 
Der er møde den 20/11 i Nibe med Dansk sejlunion, Nibe Sejlklub og Kitesurferne om øget 
samarbejde. 
 
Der har været møde om ”havnens dag”, som sejlklubben deltager i. Der arbejdes på at lave 
et formelt samarbejde mellem alle havnens foreninger om denne dag. 
 

9. Hjemmesiden 
Lars A indkalder til møde den 2/11 kl 19.00 på havnekontoret om evt. fælles hjemmeside 
og administrationssystem. Med deltagelse af sejlklubben (John, Michael og Lars A), 
havneforeningen (Finn og Lars A), husejerforeningen (Poul), havnefogeden og Niels 
Jacobsen. 
 

10. Diverse 
Der skal genetableres en nøgleliste. Michael sender mail rundt til alle medlemmer. 

 
Ruddi deltager i møde med Dansk sejlunions norøstjyske kreds. Ruddi deltager endvidere 
i klubkonferencen i Vinsted centret, i øvrigt uden udgift for Nibe sejlklub, da han holder et 
indlæg. 

 
22.10.2014 
Lars B. Andersen 
Referent, Nibe Sejlklub 
 


