
Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag den 26. maj 2015 
 
Tilstede: John Sohn, Jørn Grønhøj, Ruddi Kruse Mortensen, Lars Andersen, Mads 
Bank, Laury Kristoffersen, Lars Poulsen 
Fraværende: Michael Steglich-Petersen, Jan Laursen 
 

1. Opfølgning, siden sidste møde 
a. Der er gennemført standerhejsning med godt fremmøde., og 

tilriggerfest samme aften.  
b. Der er lavet aftale med havneforeningen om at Nibe Sejlklub giver 

gratis indslusningsmedlemsskab til nye indehavere af havnepladser. 
c. Nibe Sejlklub er med i opløbet om at blive udtaget til deltagelse i 

Dansk Sejlunions og Foreningen af Lystbådhavne i Danmark (FLID) 
projektet ”Vild med Vand”, der sætter mere fokus på sejlsportens 
motion og rekreativ fordele. Der udvælges 100 havne, og hvis vi skal 
med i det endelige opløb, skal der opstilles en fremtidsplan. De 
udvalgte, får mulighed for at få del i en pulje af midler, hvor der 
indtil nu er over 8 millioner. Derfor prioriterer at få udarbejdet 
vores 2020 plan, lige som at der skal etableres et udvalg i 
samarbejde med Havneforeningen. 

 
2. Målsætning 2015, visioner samt 2020 plan 

a. Opfølgning på 2015 målsætningen 
i. Den daglige drift afvikles som planlagt - den daglige drift kører 

som planlagt. Se punkt 3-9. 
ii. Den nye struktur i bestyrelse skal implementeres - skal gennem 

året udvikles så vi i bestyrelsen sammen kan prioritere 
projekter, økonomi samt aktiviteter og gennemføre dem i de 
enkelte grupper. 

iii. De nye udvalg skal etableres og frivillige tilknyttes – de 
udvalgsansvarlige tager fat i enkeltpersoner, der gerne vil 
bidrage i løsning af konkrete aktiviteter. 

iv. Nibe Sejlklubs 2020 plan skal udvikles – der er kommet input 
fra udvalg. Medlemmerne i Nibe Sejlklub og Havneforeningen 
spørges om input til planen. Planen skal opstilles i en foreløbig 
version til august, for at møde deadline for ”Vild med Vand” 
projektet. I løbet af vinteren opstilles en mere indgående plan, 
således målstyring bliver lettere i de kommende år. 
 



 
3. Økonomi, dataudvalg 

Vi ligger på indtægtsiden tæt på budget for hele året og på 
omkostningssiden ligger vi pænt under det budgetlangte niveau.  
Vi har modtaget brugt projektor som donation, fra Alm. Brand. 
Laury, tager fat i Lars Bakkegaard fra Havneforeningen, for sammen at få 
lavet en beskrivelse af samlet oversigt over medlemmer og undersøge 
muligheder for et nyt fælles økonomi/administrationssystem. 
 

4. PR-udvalg 
Der er bestilt Caps, de forventes leveret om ca 14 dag.  
 

5. Sejladsudvalg 
Mandagssejlads har været afholdt 3 gange med start 18.30. Der er pt. 
delt føring mellem Aurora og Salacia. Alle medlemmer er velkomne 
til at deltage med båd eller som gast. 

 
6. Arrangementsudvalg 

Havnens dag er 30. maj og starter kl. 10.00. Junior sejlere og kite 
boardere diltager med indslag. Ved en fejl, er Nibe Sejlklub ikke kommet 
på annoncerne. 
 
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. 

 
Herreturen (Mors rundt) er som sædvanligt sidste hele weekend i 
september, i år 25-27/9. 
 

7. Driftsudvalg 
Ventilatorer og afløb er renset på toiletter, samt der er sat ny lampe op på 
herretoilettet. 
Husk arbejdsdag 6. juni kl 8.30, der startes med morgenbrød i 
sejlklubbens lokaler. 
 

8. Ungdomsudvalg 
Der er pt 20 juniorsejlere i Nibe Sejlklub. Flot stigning i antallet.  
Der søges træneremner, interesserede kan henvende sig til Lars 
Poulsen. 



Nibe Sejlklubs venner har givet 15.000 kr til indkøb af en jollemotor der 
indkøbes i samarbejde med Havneforeningen. 
Der er sammen med Dansk Sejlunion igangsat et tættere samarbejde med 
Aalborg Sejlklub. 
 

9. Nibe Surf Team, udvalg 
Der er kontakt til Aalborg Kommune angående launch spots, for at 
forbedre vejen til fjorden ved P plads og ved havnen. 
Der indkøbes vindmåler og webcam til Nibe Sejlklub . Det skal sikres der 
er tilladelse til opsætning sammen med Havnefogeden. 
Nibe Surf Team undersøger desuden containermuligheder i samarbejde 
med Lars Poulsen. 
 

10. Samarbejde med eksterne foreninger 
Der arbejdes løbende på at øge samarbejdet med havneforeningen, med 
fælles PR, hjemmeside mv. 
 

11. Diverse 
Fastnet telefonen i klubhuset nedtages, idet den ikke har været anvendt i 
flere kvartaler. 

 
Formanden takkede for god ro og orden. 

 
John Sohn, referent 
Nibe Sejlklub 
 


