
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Onsdag den 21. april 2015 
 
Tilstede: John Sohn, Michael Steglich-Petersen, Jørn Grønhøj, Ruddi Kruse 
Mortensen, Jan Lauersen, Lars Andersen 
Fraværende: Mads Bank, Laury Kristoffersen, Lars Poulsen 
 

1. Opfølgning, siden sidste møde 
a. Der er i Havneforeningen valgt og konstitueret ny bestyrelse. 

Havneforeningen har forespurgt om der kan tilbydes et gratis 
førsteårs medlemsskab i Nibe Sejlklub for købere af havnepladser, 
så de sluses godt ind i sejlklubben. Bestyrelsen i NS vedtog at tilbyde 
dette i kalenderåret 2015. 

b. På Havnens Dag den 30. Maj skal Sejlklubben stille personer til 
rådighed som kan sætte et telt op. Desuden forventes 
ungdomsafdelingen og surf teamet at deltage.  

 
2. Målsætning 2015, visioner samt 2020 plan 

 
Målsætningen for 2015 er –  

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 

 
Den daglige drift kører som planlagt. Se punkt 3-9. 
 
Udvalgsstrukturen i bestyrelsen er formelt etableret, men skal gennem 
året udvikles så vi i bestyrelsen sammen kan prioritere projekter, 
økonomi samt aktiviteter og gennemføre dem i de enkelte grupper. 
 
De udvalgsansvarlige tager nu selv fat i enkeltpersoner, som de gerne vil 
have med til at løse konkrete opgaver i løbet af året. 
 
Alle udvalg har nu opstillet egne oplæg til 2020 visioner som der vil blive 
arbejdet med fremad for at opstille den samlede 2020 handlingsplan. 
 

3. Økonomi, dataudvalg 
Der er sket fuld overdragelse fra Michael til Laury. 
 



4. PR-udvalg 
 

Der er kommet NS standere og DS standere så medlemmerne med 
standerføring kan sikres fordelene af medlemsskabet i sejlklubben og 
sejlunionen. Standerne bliver uddelt til standerhejsningen den 25. April, og 
efterfølgende ved havnefogeden. 
 
Der er lavet foldere som præsenterer Nibe Sejlklub og fordelene i 
medlemsskab af klubben. Folderne ligger blandt andet hos havnefogeden. 

 
5. Sejladsudvalg 
Mandagssejlads starter 4. Maj med kl. 18.30 som mødetidspunkt ved 
klubhuset. Alle medlemmer er velkomne. 
 
Der er pt. 11 tilmeldte til praktisk sejlads. 

 
6. Arrangementsudvalg 
Familietur til Livø er den 13. og 14. juni. Hvis der blæser for meget (over 10 
m/s) udsættes turen til efterfølgende weekend 20. og 21. juni. Alle opfordres 
til at deltage. Vi mødes lørdag morgen kl. 8.30 i klubhuset. 

 
Der er standerhejsning 25/4 
Havnens dag 30/5.  
Herreturen (Mors rundt) er som sædvanligt sidste hele weekend i september, 
i år 25-27/9. 

 
7. Driftsudvalg 
Der er kommet nye stikkontakter i klubhuset. 
Der bliver lavet ny bompressening til IB. 

 
8. Ungdomsudvalg 
Der er nye lånejoller på vej fra Dansk sejlunion. 
Der er afholdt kursus i tilrigning af joller i samarbejde med Aalborg Sejlklub. 

 
9. Nibe Surf Team, udvalg 
Der vil blive opsat container til akut behov for opbevaring af udstyr, 
formentligt på vinterpladsen. 

 
10. Samarbejde med eksterne foreninger 
Nibe Sejlklub deltager aktivt i havnens dag.  



Der arbejdes løbende på at øge samarbejdet med havneforeningen, med 
fælles PR, hjemmeside mv. 

 
11. Diverse 
Formanden takkede for god ro og orden. 

 
John Sohn, referent 
Nibe Sejlklub 
 


