
 
 

Side 1 af 3 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag den 15. februar 2016 
 
Tilstede: John Sohn, Ruddi Kruse Mortensen, Lars Andersen, Mads Bank, Lars 
Poulsen, Michael Steglich-Petersen, Jan Laursen 
 
Fraværende: Jørn Grønhøj, Laury Kristoffersen  
 

1. Kort opfølgning, siden sidste møde  
 
Nibe Havneforening er i gang med at undersøge om forsikringsforhold i 
havnen er tilstrækkelige.  
Sejlrenden er blevet opmålt, det forventes at der kun er en uges 
oprensningstid, med opstart i februar. 
 

a) Lars retter henvendelse til Dansk Sejlunion for at høre om 
sejlklubben er tilstrækkeligt dækket, også i relation til 
ungdomsafdelingen og undervisning. 

 
 

2. Målsætning 2016, visioner samt 2020 plan. (Vi fortsætter med 2020 
visionsplanen)  
 
Visioner og målsætninger blev gennemgået og vedtaget. 

 

3. Økonomi, dataudvalg (godkendelse af regnskab mv.)  
 
Regnskabet er revideret og underskrevet. Det bliver fremlagt og 
gennemgået på generalforsamlingen. 

 
4. PR-udvalg (sponsorer mv.) 

 
Der er udsendt takkebrev til sponsorerne for 2015. 
Ungdomsafdelingens oplæg til folder, bliver trykt i 1.000 eksemplarer. 
Husejerforeningen’s Ulrik Larsen er primus motor i at undersøge 
etablering af fælles hjemmeside.  

 
5. Sejladsudvalg (sejlerskolen, eksamen - censor, praktisk – instruktører mv.) 
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Sejlerskolen har teoretisk eksamen den 13. februar. Der er allerede 6 
tilmeldte til praktisk sejlads, og det ventes at flere eksaminander 
tilmelder sig, efter eventuel bestået eksamen. 
Der er to nye instruktører til praktisk sejlads, Gert Pedersen og Jørgen 
Riise. 
Dansk Sejlunion har holdt instruktør kursus hvor en del af vore 
instruktører har fået opdateret viden. 

 
6. Arrangementsudvalg (generalforsamling, mv.) 

Der har været afholdt Havnensdag forretningsudvalgsmøde. Sejlklubben 
skal stille med 2 frivillige og derudover deltager ungdomsafdelingen med 
jolle opvisning. 
 
Der planlægges i forbindelse med Standerhejsning den 30. april, en 
startdag for ungdomsafdelingen, arbejdsdag på havnen og stor fælles grill 
om aftenen.  

 
7. Driftsudvalg (flydebro mv.) 

Etablering af en flydebro sammen med havneforeningen, revurderes på 
baggrund af indkomne tilbud fra underleverandører. 

 
8. Ungdomsudvalg (sejlerskole mv.) 

De unge sejlere har været på besøg på brandstationen. Et godt og lærerigt 
besøg. Der er besøg på støtteskibet Absalon 27. februar.  
Der er to nye træneremner der gerne vil arbejde i ungdomsafdelingen, 
som er under overvejelse. 
Bestyrelsen så desuden videoen fra Nordøstjysk kreds vintersamling der 
blev afholdt ved Nibe Sejlklub. 

 
9. Nibe Surf Team, udvalg (arr., mv.) 

Der arbejdes fortsat med at få sat web-cam op, med webadgang via wifi. 
Der sættes skilt op ved kite spottet ifølge aftale med Aalborg Kommune. 
Der planlægges et arrangement hvor der også vil være mulighed for at 
benytte sup-boards. 

 
10. Samarbejde med eksterne foreninger (HF, S/I) 

Intet yderligere. 
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11. Diverse (Generalforsamling, bestyrelses/udvalgsmedlemmer) 
Dagsordenen for generalforsamling blev forberedt og forventes udsendt 
snarest. 

 
Formanden takkede for god ro og orden. 

 
John Sohn, referent 
Nibe Sejlklub 
 
email til foreningens kontaktpersoner: 
 
Kasserer:   kasserer@nibe-sejlklub.dk 

Ungdomsafdellingen:  ungdom@nibe-sejlklub.dk 
Formand:   formand@nibe-sejlklub.dk 
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