
NIBE SEJLKLUB  
 
Ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00. 
 
 Referat: 
 
1.   Valg af dirigent 
Carsten Borup valgt med applaus. Det blev konstateret, at GF er lovligt indkaldt. 
 
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Se formandens beretning i særskilt referat her. 
 
Det blev opfordret til, at bestyrelsen laver opgørelse over hvor mange vi har fået 
igennem sejlerskolen over de sidste mange år. 
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvor mange Kite-surfere der har deltaget i 
sejlerskolen. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus.  
 
3.   Forelæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse, samt budget for 
2015 
Kasseren fremlagde regnskabet for 2014. Der var ikke spørgsmål, og regnskabet 
blev godkendt med applaus. 
 
Kasseren fremlagde budgettet for 2015, som blev godkendt. 
 
Alle medlemmer opfordres til at sende deres e-mail adresser til Michael Steglich-
Pedersen. 
 
4.   Fastsættelse af kontingent 
Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget. 600 kr.  
 
5.   Behandling af eventuelt indkomne forslag 
               Bestyrelsen har ingen forslag modtaget 
 
6.   Valg af kasserer 
               Michael Steglich (ønsker ikke genvalg) 
               Kandidat: Laury Kristoffersen, blev valgt 
 



7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer  
               John Sohn (ikke på valg) 
               Lars Poulsen (ikke på valg) 
               Ole Friederich (ønsker ikke genvalg) 
               Lars B Andersen blev valgt. 
               Jørn Grønhøj blev valgt. 
               Michael Steglich blev valgt 
 
8.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
              1. suppl. Mads Ulnitz (ønsker ikke genvalg) 
              2. suppl. Rene Tegner (ønsker ikke genvalg) 
              Mads Bank Jeppesen blev valgt. 
              Jan Laursen blev valgt. 
 
9.    Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 
               Børge Nygaard blev genvalgt. 
               Jens Anton Røjen blev genvalgt. 
               Revisorsuppleant: Lennart Olsson blev valgt. 
 
10.  Eventuelt 
Der blev opfordret til at sejlklubbens bestyrelse tillige stiller op til 
havneforeningens bestyrelse, herunder til formandsposten. 
 
Forslag om information (evt. intro folder) ved køb af havneplads, som kan 
promovere sejlklubben. 
 
Det blev drøftet, hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer til sejlklubben, 
herunder den del af havneforeningens medlemmer, som ikke pt. er medlem. 
 
Birgitte opfordrede til at medlemmerne tilmelder sig regattaskydning næste år. 
Tillige ser Nibe Sejlklubs venner gerne, at endnu flere (også nye/nyere 
medlemmer) kommer til en enkelt øl i fredagsbaren. 
 
 
Lars B. Andersen 
Sekretær 
Nibe Sejlklub 
 



BESTYRELSENS BERETNING 

NIBE SEJLKLUB 2015 

 

 

Det forgangne år i Nibe Sejlklub har budt på meget kendt, men også en række 

forandringer og nye tiltag, som kort ridses op i denne beretning, men som også kan 

følges på klubbens hjemmeside, det være sig såvel aktiviteter som referater og 

andet relevant, så jeg vil undlade at gå i detaljer omkring bestyrelsens arbejde det 

forgangne år og forholde mig til de store linjer. 

 

BESTYRELSEN 

Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder dette år, så lidt mere end sædvanligt, 

men vi har meget på sinde og det kræver en ekstra indsats. Alt er foregået med stor 

entusiasme og i skønneste orden og så er det jo ingen sag at være formand. Jeg er 

sikker på at vi også fremover vil forsætte med energi og begejstring. Vi har blandt 

andet besluttet at ændre strukturen i den måde bestyrelsens arbejde fremover skal 

foregå. Hvis vi virkelig skal forsøge at flytte noget i Nibe Sejlklub, opstille visioner for 

fremtiden, være i stand til at udføre målstyring, øge vores aktiviteter, vores 

medlemstal, skabe øget motivation og engagement i vores klub, have fuld klarhed 

omkring ansvarsfordelingen, ser vi denne strukturændring som nødvendigt. Som det 

er annonceret i Sejlrenden nr.1 2014, bliver den nye struktur således at der oprettes 

et antal udvalg svarende til antallet af bestyrelsesmedlemmer, som koordinerer alle 

opgaver i deres respektive udvalg. Det betyder ikke, at der ikke fremover er 

samarbejde mellem de respektive udvalg om opgaver, men blot at der er fuld 

klarhed over, hvem der har det endelige ansvar og således endegyldigt foretager de 

relevante beslutninger. Det betyder, at alle sejlklubbens opgaver placeres i et af de 

nævnte udvalg.  

 



 

• Formand  
(generalforsamling, bestyrelsesmøder, koordinering, Dansk Sejlunion (DS), Nord Østjysk Kreds 
(NØJ) mv.) 
 

• Kasserer/ Koordinator Dataudvalg  
(økonomistyring, dokumentstyring, fælles database/mailsystem, medlemskartotek mv.)  
(min. 1 udvalgsmedlem)  

 
• Sekretær/ Koordinator PR - udvalg  

(referater, opdatering af hjemmesiden, annoncer, sponsorer, sponsorrater, rabataftaler, 
kommunikationsstyring, sejlklubskalender, sejlrenden, nyheder, reklamer)  
(min. 2 udvalgsmedlemmer) 
 

• Koordinator Sejladsudvalg   
(alle aktiviteter som har med sejlads at gøre, med undtagelse af ungdomsafd., herunder Nibe Surf 
Team, kapsejlads, tursejladser, livøtur, mors rundt, evt. eksterne kapsejladser, sejlerskolen)  
(min. 3 udvalgsmedlemmer udover instruktører på sejlerskolen)  

 
• Koordinator Arrangementsudvalg  

(interne såvel som eksterne arr., messer, foredrag, kurser, til/afriggerfester, nytår, regattaskydning, 
havnens dag, klubhusudlejning, samarbejde og arrangementer på tværs af foreninger mv. herunder 
NSV, evt. support til sejladsudvalget)  
(min. 3 udvalgsmedlemmer) 
 

• Koordinator Driftsudvalg   
(vedligeholdelse af sejlklubbens materiel og områder, samarbejde med havneforeningen og 
husejerforeningen vedr. driften)  
(min. 2 udvalgsmedlemmer) 
 

• Koordinator Ungdomsudvalg   
(udvikler ungdomsafdelingen mod klubbens visioner, stævner, udflugter, sejlerskole, sociale netværk 
internt såvel som eksternt)  
(min. 2 udvalgsmedlemmer udover trænerstaben) 

 

 

Vores håb er, at alle medlemmer i Nibe sejlklub vil bakke op omkring denne 

strukturændring og at engagerede medlemmer, som brænder for at være med til at 

løfte klubben godt videre mod de næste 25 år, giver lyd enten her til 

generalforsamlingen eller efterfølgende, blot ved at vælge netop det udvalg, hvor 

interesse og motivation ligger. 



Alle medlemmer er naturligvis altid velkommen til at komme med forslag til nye 

tanker og idéer til fremtiden. Vi vil i bestyrelsen bruge en del tid det kommende år 

på at opstille værdiggrundlag, visioner og mål for fremtiden, som vil udmønte sig i 

en 2020 plan. Vi er alle frivillige og behøver en realistisk tidshorisont til at omforme 

visioner til virkelighed.  Alt dette vil I løbende blive orienteret om. 

Ang. planlægningen af bestyrelsens arbejde er målsætningen, at alle kendte 

sejlklubsaktiviteter for det kommende år allerede er at finde på en samlet kalender 

inden afslutningen af indeværende år. Således også for dette år, hvor kalenderen 

har været at finde på klubbens hjemmeside siden december sidste år. Det giver ro 

og tid til planlægning af aktiviteter. 

Der bliver fremover en øget fokus på PR for at skabe opmærksomhed omkring 

sejlklubbens og havnes tilbud. Ligeledes har vi et ønske om et øget samarbejde med 

havneforeningen, da vi jo har sammenfaldende interesser, herunder hjemmeside, 

økonomistyring, opkrævninger, information mv. Gode rammer på havnen gør det 

nemmere for sejlklubben at hverve nye medlemmer og flere nye medlemmer giver 

flere sejlere og dermed en større belægning i havnen. På denne måde går 

samarbejdet hånd i hånd. 

 

AKTIVITETER 

Året startede vanen tro med standerhejsningen, der denne gang var krydret med et 

25 års jubilæum, som på behørigt vis blev fejret til aftenens tilriggerfest med 

udendørs grillfest denne varme aprilaften. Det var et hyggeligt og godt arrangement, 

så meld Jer endelig til dette års tilriggerfest sidste lørdag i april.  

Som noget nyt fik vi dette år startet op på ugentlige klubsejladser, hvilket ikke har 

været afholdt i mange år og hvilken fornøjelse... at iagttage glæde og begejstring 

disse aftner. Vi håber i bestyrelsen, at mange flere vil tage del i disse hyggelige 

sejladser, som er åben for alle og afsluttes med en sammenkomst i klubhuset 

efterfølgende. Det handler mest om at være med og selvfølgelig også lidt om at 

vinde. Også dette år bliver det mandage kl.18.30. 



Endvidere blev deltagelse i havnens dag igen en realitet for Nibe Sejlklub, hvor 

specielt ungdomsafdelingen og vores helt nye aktiviteter, Nibe Surf Team, tiltrak 

mange interesserede tilskuere. Også i år deltager vi med fornyet styrke til dette 

arrangement og er i denne forbindelse også bidragsyder til strukturforbedringer for 

arrangementet som helhed. 

Årets livøtur blev afholdt på bedste vis omend det var en blæsende fornøjelse. Vi 

håber at mange flere ønsker at deltage i denne begivenhed og netop pga. et par 

uheldige år med temmelig meget vind til en familietur, har vi dette år valgt at have 

en option, således at hvis middelvinden er over 10 m/s 2. weekend i juni, vælger vi 

3. weekend i juni i stedet og håber på mindre vind. 

St. Hans arrangementet, har vi i bestyrelsen valgt at afhænde til Nibe Bryghus, dels 

fordi det kostede mange ressourcer i klubben, dels at det ikke skaber nogen værdi i 

sejlklubregi. Endvidere er dette arrangement mere oplagt for afholdelse i Bryghusets 

regi, som har faciliteter i umiddelbar nærhed og salg af drikkevarer. 

Mors rundt er og bliver et tilløbsstykke og vi kunne da også dette år berette om en 

fantastisk tur til trods for at vinden fredag ikke de sidste mange år nåede et niveau 

på højde med sidste år. 21 m/s blev der logget under et hårdt kryds gennem Løgstør 

bredning... måske heraf navnet "herretur". Vinden afholdte dog også flere fra at 

kaste sig ud i den regnfulde og oprørte bredning og anduvede således Nykøbing om 

lørdagen fra nordøst, hvor vinden da også var helt nede på 15 m/s. Men alt i alt en 

skøn tur som sædvanligt. 

Standerstrygningen blev afholdt i vanlig stil med uddeling af præmier og 

anderkendelser til ungdomsafdelingen, samt kåring af årets klubmester. Afriggerfest 

blev der ikke afholdt, men vores håb er, at vi de kommende år kan skabe opbakning 

omkring afholdelse af et sådant arrangement. 

Nytårssoire blev som vanligt afholdt i fin stil, hvor flere festede videre. 

Regattaskydningen blev desværre ikke til noget dette år. Vi forsøger igen næste år 

og håber på flere tilmeldinger. 

Slutteligt, men ikke mindst har Ole's bar gennem Nibe Sejlklubs Venner afholdt 

fredagsbar med stor succes, som sejlklubben har nydt godt af. 



SEJLERSKOLEN 

Sejlerskolen har stor succes. Således kunne 15 elever modtage duelighedsbeviset i 

september og dette år forbereder 17 elever den kommende skriftlige eksamen her 

d. 14 marts. Vi ønsker held og lykke og byder alle nye sejlere mere end velkommen i 

klubben.  

 

UNGDOMSAFDELINGEN 

Her arbejdes ihærdigt med alle de engagerede unge, som brænder for oplevelserne 

på vandet og der er da også kommet flere til gennem tiden. Vi håber på, at vi kan 

tiltrække mange flere til de mange arrangementer der bydes ind med her, såvel 

kapsejladser, sommercamps mv. Der arbejdes da også på at udvide "flåden" således, 

at vi kan give endnu flere mulighed for at komme på vandet. 

 

NIBE SURF TEAM 

Som noget helt nyt har vi startet et nyt område i Nibe Sejlklub, Nibe Surf Team, som 

er forbeholdt kitesurfere, windsurfere og SUP boardere. Nibe har en unik beliggehed 

for denne vandsport, hvorfor mange gæster Nibe i den forbindelse, så hvorfor ikke 

som en del af Nibe Sejlklub med de rammer og muligheder vi kan give for netop 

denne sportsgren. Vi har allerede fået mange nye medlemmer i denne gruppe og 

har store forventninger til fremtiden. Velkommen til alle i dette segment. 

 

DANSK SEJLUNION 

Vi har i det forgangne år intensiveret samarbejdet med DS, dels i forbindelse med 

etablering af Nibe Surf Team, men også i generel sammenhæng vedr. udvikling af 

sejlklubben, havnen mv. med fokus på emnerne "Vild med Vand" og "Puls og Vand i 

håret". Således deltog Nibe Sejlklub også på unionens konference i november 

omkring vores veldrevne sejlerskole til inspiration for de mange sejlklubber, som 

ikke har en sådan. Sejlerskolen er vores største bidragsyder til nye medlemmer og 



tiltrækning af sejlere generelt. Et link til dette oplæg kan findes i sidste klubbladet 

sejlrenden nr.1 2014. 

Endvidere har vi i samarbejde med Havneforeningen tilmeldt Nibe til et nyt projekt 

under FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark) hvor det er muligt at søge 

støtte til nye havneprojekter, PR mv. for at synliggøre havnen og de muligheder som 

ligger her, alt sammen for at tiltrække flere medlemmer, gæster og brugere 

generelt. 

 

DRIFT 

En aktiv sejlklub har mange aktiver og der trækkes store veksler på mange som 

bidrager til at holde klubbens materiel funktionelt på alle områder, således at alle 

aktive brugere får en positiv oplevelse. Der afholdes som vanligt arbejdsdage, hvor 

vi er taknemmelige overfor alle bidrag. 

 

 

 

Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen gerne takke alle for indsatsen gennem årets løb. 

Specielt tak til alle vore sponsorer, Nibe Sejlklubs Venner og alle øvrige som har 

været med til at gøre en forskel for Nibe Sejlklub. Vi ser frem til et nyt og 

spændende år i Nibe Sejlklub. 

 

På bestyrelsens vegne 

Ruddi Kruse Mortensen 

D. 3. marts 2015 

 

 


