
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Onsdag den 13. januar 2015 
 
Tilstede: John Sohn, Ole Friederich, Michael Steglich-Petersen, Jørn Grønhøj, 
Ruddi Mortensen og Lars Poulsen. 
Fraværende: René Tegner, Mads Ullitz og Lars Andersen  
 

1. Opfølgning siden sidste møde 
a. Nytårssorie var hyggeligt og Nytårskuren var velbesøgt med 61 

middagsdeltagere. 
b. Sejlrenden 2014 er udsendt til medlemmerne. 

2. Økonomi 
a. Regnskabet for 2014 og budget for 2015 blev gennemgået.  
b. Bestyrelsen besluttede at indstille regnskabet til godkendelse på 

generalforsamlingen. 
c. Michael udsender et revideret budget. 

3. Ungdomsafdeling 
a. Der var søgt sponsorat ved Nordea hvor der blev givet afslag. 
b. Fredagsbaren sponsorerede juniorernes julefrokost, til stor glæde 

for deltagerne. Tak. 
c. Der er søgning igang efter brugte Terra og Feva joller. 
d. Juniorer skal tage diplom i år, og låner i den forbindelse Skoleskibet 

IB. 
4. Sejlerskolen/udvalg 

a. Der er skemalagt eksamen til marts. Der søges pt. instruktører i 
praktisk sejlands gennem sommersæsonen. 

5. Vedligeholdelse 
a. Kegnæs Jollen (følgebåd 2) er under renovering. Følgebåd 1 

serviceret. 
b. Vi har modtaget gode tovværk’s rester fra Biltema til juniorer og 

sejlerskole.  
6. Aktiviteter, herunder fastsættelse af datoer 

a. Michael udsender info om regattaskydning der afholdes den 14. 
Februar. 

b. Medlemmer af Nibe Sejlklub er inviteret til foredrag om ”Turen til 
Haparanda 2014” den 26. Marts kl. 18.30 i sejlklubbens lokaler. 
Arrangementet afholdes af Fredagsbaren. Se hjemmesiden og 
opslagstavlen. 

7. Opgaver 



a. Generalforsamlingen i Nibe Sejlklub den 3. Marts er under 
forberedelse.  

8. Samarbejde eksterne foreninger 
a. Der har ikke været aktiviteter siden sidst. 

9. Hjemmesiden 
a. Det er blevet vurderet at vores nuværende økonomistyringssystem 

fortsat kan anvendes, der kikkes nu nærmere på hjemmesiden. 
10. Diverse 

a. Der mangles fortsat nogle tilbagemeldinger på hvem der har nøgler 
til sejlklubben. Hvis du har en nøgle, så send besked til Michael. 

 
 
John Sohn, referent 
Nibe Sejlklub 
 


