
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 18.30  
 
Deltagere: Mads U, Michael S-P, Lars P, John S, Ole F, Ruddi M og Lars A. 
Fraværende: Jørn G og René T. 
 
 
1. Opfølgning, siden sidste møde  

Ruddi informerede fra NØJ Generalforsamling, Standerstrygning, 
Bådoptagning, DS klubkonference, Nibe Surf Team, møde vedr. 
hjemmeside. 
 

2. Økonomi 
Indtægterne er faldende i forhold til sidste år og i forhold til budgettet. 
Heldigvis er udgifterne faldet tilsvarende, således at resultatet ligger på 
budgettet. 
 

3. Ungdomsafdeling  
Ungdomsafdelingen har modtaget 20.000 kr. fra Sølyst Camping / 
tipsmidlerne. Der arbejdes på at fremskaffe de sidste kroner til at anskaffe 
en/flere nye fevajoller. 
Ungdomsafdelingen fortsætter deres klubaftener henover vinteren. 
 

4. Sejlerskolen/udvalg 
Der er godt gang i vinterens teorihold til duelighedsbevis med 18 kursister 
og Lars Bro som instruktør. 
 

5. Vedligeholdelse 
Ingen nyheder. 
 

6. Aktiviteter, herunder fastsættelse af datoer 
Ruddi har lavet kalender for sejlklubben for hele 2015. Kalenderen lægges 
på sejlklubbens hjemmeside. Kalenderen viser i øvrigt, at der er aktivitet i 
klubben næsten hver dag i forårs- og sommermånederne. 
 

7. Opgaver 
Bestyrelsen har en målsætning om at udgive sejlrenden inden jul. Der 
arbejdes hårdt på sagen. 
 



8. Samarbejde eksterne foreninger 
Som det fremgik af Nibe avis i sidste uge, er der en del nye medlemmer på 
vej fra Kite- og windsurfermiljøet til Nibe Sejlklub. 
 
Bestyrelsen har ambitioner om fortsat at deltage i havnens dag. 
 

9. Hjemmesiden 
Der arbejdes videre med at lave en ny hjemmeside i samarbejde med 
havneforeningen og evt. sejlklubben. 
 

10. Diverse 
De medlemmer, der ligger inde med nøgler, opfordres hermed til at 
kontakte Michael S-P.  
Hvis alle nøgler ikke bliver registreret, overvejer bestyrelsen – af hensyn 
til forsikringen - at få lavet nye nøgler til klubhuset. 
 
Ruddi fik mange gode input på klubkonferencen, herunder flere gode 
oplæg til klubaktiviteter og synliggørelse. 

 
 
Lars B. Andersen, referent 
Nibe Sejlklub 
 


