
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Onsdag den 18. marts 2015 
 
Tilstede: John Sohn, Michael Steglich-Petersen, Jørn Grønhøj, Ruddi Kruse 
Mortensen, Mads Bank, Jan Lauersen og Lars Poulsen 
Fraværende: Lars Andersen, Laury Kristoffersen 
 

1. Opfølgning siden sidste møde 
a. Generalforsamlingen er veloverstået, de nye bestyrelsesmedlemmer 

blev budt velkommen. 
2. Målsætning 2015 

a. Bestyrelsen har følgende målsætninger for året: 
i. Den daglige drift afvikles som planlagt 

ii. Den nye struktur i bestyrelse skal implementeres 
iii. De nye udvalg skal etableres og frivillige tilknyttes 
iv. Nibe Sejlklubs 2020 plan skal udvikles 

b. Den ansvarlige for hvert udvalgsområde lister til næste 
bestyrelsesmøde tanker omkring udvalgets udviklingsområder frem 
til 2020. 

i. Tankerne bliver efterfølgende knyttet sammen i 2020 planen. 
3. Økonomi, dataudvalg 

a. Kontingentopkrævninger er udsendt. 
b. Der skal udsendes sponsorbrev til vore sponsorer. Lars P. sender 

input om juniorer til Michael så de kan se de bidrager til en positiv 
og vigtig udvikling af Nibe Sejlklub. 

4. PR-udvalg 
a. John udsender en template, der udfyldes med ønsker som der skal 

søges sponsorater og støtte til. Listen prioriteres efterfølgende af 
bestyrelsen. 

5. Sejladsudvalg 
a. Alle 15 deltagere til teoretisk sejlads eksamen bestod! Tillykke. 6 af 

deltagerne har allerede bestået delen Praktisk Sejlads, og er nu 
fuldbefarne. 

6. Arrangementsudvalg 
a. Der arbejdes på Standerhejsning og Tilriggerfest lørdag den 25. 

April. 
b. Der er møde den 15. April kl. 16.00 i NS klubhus angående 

koordingering af Havnens dag. Ruddi og Lars P. deltager. 
7. Driftsudvalg 



a. Udlejning af klubhuset blev drøftet. Bestyrelsen beder lejere at 
overholde betingelserne for leje. 

b. Jørgen kontakter Husejerforeningen angående udvendig 
vedligehold. 

c. Der arbejdes på en opbevaringsløsning af joller, grundet manglende 
indendørs plads. 

8. Ungdomsudvalg 
a. 3 trænere har netop afsluttet instruktørkursus. 
b. NS har netop modtaget en Ziger jolle som gave fra en privatperson 

fra Lendrup Strand. Det undersøges hvad istandsættelse koster. 
9. Nibe Surf Team, udvalg 

a. Der er ønske om opstilling af en container på pladsen ved siden af 
masteskurene. Mads tager kontakt til den kommende formand i 
havneforeningen, med NS formanden cc. 

b. Der er dialog med Aalborg Kommune angående launch spots og 
udbedring af vej til fjorden etc. 

10. Samarbejde med eksterne foreninger 
a. Ingen bemærkninger. 

11. Diverse 
a. Formanden takkede for god ro og orden. 

 
 
John Sohn, referent 
Nibe Sejlklub 
 


