
 
 

Side 1 af 10 
 

NIBE SEJLKLUB  
 
Referat af Generalforsamling i Nibe Sejlklub 
Tirsdag den 1. marts 2016 
 
Generalforsamlingen blev indledt med 1 min. stilhed for at mindes 2 
medlemmer, der er gået bort i 2015, Niels Jacobsen og Kim Ilberg Christensen.  
Æret være deres minde. 
 
 

1. Valg af dirigent 
Erik Møller blev valgt med applaus. Det blev konstateret, at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt, om end der på opslag på 
hjemmesiden og opslag ophængt i sejlklubben ikke er påsat dato. 
Generalforsamlingen er varslet i Sejlrenden, der udkom i december 2015. 
Bestyrelsen noterede behovet for datering af indkaldelse til 
generalforsamlingen. 
Erik Møller noterede, at der deltog 29 ud af klubbens i alt 158 medlemmer i 
generalforsamlingen. 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Ruddi Kruse Mortensen gennemgik bestyrelsens beretning. Se bestyrelsens 
beretning bagest i dette referat. 
 
Der blev stillet spørgsmål til, om sejlklubbens overvejelser omkring de 
planer, der ligger for udbygning bryggeriet, som muligvis kan give 
begrænsninger i anvendelse af de arealer, som i dag anvendes til 
masteklargøring /-afrigning. 
 
Hertil blev der svaret, at der endnu ikke foreligger konkrete overvejelser, 
men at forholdet også skal afklares sammen med Nibe Havn. Spørgsmålet 
blev noteret til drøftelse på bestyrelsens kommende møder. 
 
Beretningen blev herefter godkendt med applaus. 
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3. Forelæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse, samt budget for 

2016 
Eftersom kassereren desværre har måttet melde afbud til aftenens 
generalforsamling, gennemgik Lars Andersen på fornemste vis regnskabet. 
 
For regnskabsåret er der et mindre underskud på 3.000,- kr. Bestyrelsen 
finder underskuddet acceptabelt, grundet dets beskedne størrelse. 
 
Der blev stillet spørgsmål vedr. årets afskrivninger. Der er afskrevet 9.045,- 
kr. på det nye varmeanlæg og på joller. 
 
Der blev stillet spørgsmål til kommunens lokaletilskud. Dette tilskud 
fremkommer som summen af driftsudgifterne til klubhuset minus 
lejeindtægterne, og udgør en fast %-del af de samlede tilskudsberettigede 
udgifter.  
 
Endelig blev der stillet spørgsmål til forsikringer. Den årlige udgift på 4.495,- 
kr. omfatter forsikringer på bådene og på huset. Sejlklubben er via Dansk 
Sejlunion forsikret for ansvarspådragende forhold. 
 
Med disse spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt med applaus. 
 
Lars Andersen gennemgik herefter budgettet for 2016. Det blev bemærket at 
indkøb af 2 ynglingebåde i 2016 fortrinsvist sker via øremærkede 
sponsorkroner og indgår som aktiver, med tilsvarende afskrivninger. Lars 
Poulsen supplerede med at ynglingebådene forventes erhvervet for omkring 
15-18.000 kr. / stk, samt supplerende udgifter til trailer og påhængsmotor. 
 
Budget for 2016 blev herefter godkendt med applaus. 
 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget at fastholde kontingentsatserne fra 2015 således: 
Almindeligt kontingent:  600,- kr. 
Ægtefælle kontingent: 800 kr. (600+200)  
Junior kontingent: 350 kr. 
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5. Behandling af eventuelt indkomne forslag  
Bestyrelsen har ingen forslag modtaget. 
 
 
6. Valg af formand  
Ruddi Kruse Mortensen er på valg. Ruddi modtager genvalg. 
Ruddi blev genvalgt som formand under applaus. 
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Lars B Andersen (ikke på valg) 
Michael Steglich (ikke på valg)  
Jan Laursen (indtrådt som suppleant for Jørn Grønhøj og er ikke på valg)  
 
Lars Poulsen (på valg, modtager ikke genvalg). 
Frank Hamborg blev valgt 
 
John Sohn (på valg, modtager ikke genvalg)  
Lennart Olsson blev valgt. 
 
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
1. suppl. Mads Bank Jeppesen (på valg, modtager ikke genvalg)  
Claus Kirring blev valgt 
 
2. suppl. (Ingen)  
Jens Jørgen Ørris blev valgt 
 
 

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant  
Børge Nygaard (på valg, modtager genvalg)  
Jens Anton Røjen (på valg, modtager genvalg)  
Børge Nygaard og Jens Anton Røjen blev valgt. 
 
Peter Nielsen blev valgt som revisorsuppleant. 
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10. Eventuelt 
Ruddi orienterede under punktet ”eventuelt” om de tanker, som bestyrelsen 
i den forgangne periode har gjort sig omkring sejlklubbens fremtidige virke, 
visioner for klubben – også benævnt 2020 plan. 
 
Kort fortalt handler visionen, 2020 planen om, hvordan vi som sejlklub ikke 
ender i en negativ spiral med faldende medlemstal og faldende interesse for 
sejlklubben og dens virke og aktiviteter, men i stedet søger at påvirke 
udviklingen i positiv og konstruktiv retning. Det har bestyrelsen gjort sig en 
del tanker omkring i perioden. 
 
Ruddi gennemgik de tanker og ideforslag, som p.t. foreligger for de enkelte 
udvalg, og orienterede om, at den endnu ikke færdigredigerede 2020 plan er 
at finde på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen imødeser meget gerne feed-
back på de foreliggende tanker. 
 
Det er målet, at den ”endelige” 2020 plan, vil være at finde i årets første 
”Sejlrenden”, som udkommer den 15. april 2016. Medlemmerne vil dog altid 
kunne rette henvendelse om nye tanker og idéer, som så vil blive overvejet i 
kommende revisioner af planen.  
 
 
Det blev drøftet, hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer til sejlklubben, 
herunder den del af havneforeningens medlemmer, som ikke pt. er medlem. 
Ruddi orienterede i den forbindelse om, at der er tilbudt 1 års gratis 
medlemskab til nye havnemedlemmer, der endnu ikke er medlem af 
sejlklubben, og at der arbejdes videre med emnet i det kommende 
bestyrelsesår.  
 
Der blev opfordret til på hjemmesiden at få synliggjort sejlklubbens og 
klublokalernes adresse, samt ved indkørslen til havneområdet at skilte med 
vejvisning til Nibe Sejlklub. 
 
Det blev foreslået, at Sejlklubben bør overveje, på hvilken måde HF og S/I 
kan kompensere for anvendelsen af sejlklubbens lokaler til disse foreningers 
formål, herunder gæstesejlere.  Formanden orienterede, at sejlklubben har 
fokus på denne problemstilling, bl.a. med assistance til opsyn og rengøring, 
men at vi fremover vil øge fokus på dette område.   
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Der blev fra flere medlemmer opfordret til at indføre en mere systematisk 
tilgang til hvorledes vi tager imod nye medlemmer – at der for de nye 
medlemmer bliver tilknyttet nogle kontaktpersoner, som kan hjælpe med 
svar på mange praktiske forhold, som for ”gamle” medlemmer er en 
selvfølge. Lars Andersen orienterede om, at der er blevet arbejdet med 
emnet, og at instruktørerne for den praktiske sejlads (sejlerskolen) 
automatisk er tilknyttet som mentorer for de nye medlemmer, der starter 
her. Men der kan gøres mere. Der blev bl.a. foreslået, at man kunne afholde et 
arrangement 1 eller 2 gange årligt: ”velkommen til nye medlemmer”, hvor 
der kan fortælles om sejlklubben og informeres om årets gang, sejladser, 
arrangementer, praktiske forhold m.v. 
 
 
Endelig blev nedtagningen af skraldespandene på broerne diskuteret. Der 
var tilkendegivelser om at det er upraktisk, at de er fjernet, men også 
tilkendegivelser om forståelse for, at der bruges meget tid af havnefogeden 
på at tømme beholderne i sejlsæsonen, og at beslutningen også skal ses som 
et led i prioriteringen af hvad det er vigtigt havnefogeden bruger sin tid på. 
Endelig er beslutningen sket som følge af, at der kommer krav om 
kildesortering på havnene, hvilket er nemmere at gøre på en central plads. 
Der er opsat skilte på broerne, der viser vej til, hvor man kan komme af med 
affald. Der blev orienteret om, nedtagningen af skraldespandene kører i et 
års tid som forsøg, hvorefter det evalueres.  
 
Ruddi sluttede med at takke afgående bestyrelsesmedlemmer og kunne 
informere om at de alle fortsætter arbejdet i de udvalg, de har arbejdet i 
under den forgangne periode. 
 
 
Dirigenten takkede til slut for god ro og orden. 
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BESTYRELSENS BERETNING 

NIBE SEJLKLUB 2016 
 

 
 
 
 
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 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 9 bestyrelsesmøder dette år, hvor opgaverne primært har 
været styret af årets målsætning: 
 

Den daglige drift afvikles som planlagt 

Den nye struktur i bestyrelsen skal implementeres 

De nye udvalg skal etableres og frivillige tilknyttes 

Nibe Sejlklubs 2020 plan skal udvikles 
 
Målsætningen blev nået! Men det har også krævet en stor indsats fra alle 
bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer som har bidraget. Forandringer 
koster tid og ekstra ressourcer, sådan er det. Planlagte aktiviteter var allerede 
skemalagt året forinden og afviklingen er udført i respektive udvalg jf. sidste års 
beslutning om at indføre en ny struktur i Nibe Sejlklub. For lige at genopfriske, 
bygger den nye struktur på, at der er oprettet et antal udvalg svarende til antallet af 
bestyrelsesmedlemmer, hvorunder alle opgaver i NS placeres. Herved er der fuld 
klarhed over, hvor ansvaret for de respektive opgaver er placeret. Det gør det 
nemmere at få tid til ekstraordinære opgaver, som eksempelvis 2020 planen. 
Udvalgene listet her er også nærmere beskrevet på sejlklubbens hjemmeside. 
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Dataudvalg 
(økonomistyring, dokumentstyring, fælles database/mailsystem, medlemskartotek mv.) 
 

PR - udvalg 
(referater, opdatering af hjemmesiden, annoncer, sponsorer, sponsorrater, rabataftaler, 
kommunikationsstyring, sejlklubskalender, sejlrenden, nyheder, reklamer) 
 
 

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) 
 

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) 
 

Driftsudvalg 
(vedligeholdelse af sejlklubbens materiel og områder, samarbejde med havneforeningen og 
husejerforeningen vedr. driften) 
 

Ungdomsudvalg 
(udvikler ungdomsafdelingen mod klubbens visioner, stævner, udflugter, sejlerskole, sociale netværk 
internt såvel som eksternt) 
 

Arbejdet og organiseringen har fungeret fint gennem det forløbne år, men vi kan 
sagtens bruge flere engagerede medlemmer, som brænder for at være med, så giv 
lyd enten her til generalforsamlingen eller efterfølgende. 
Målsætningen for det kommende år vil blive udarbejdet snarest med udgangspunkt 
i 2020 planen, som om meget kort tid præsenteres på hjemmesiden og i sejlrenden. 
Der vil dog under evt. på denne forsamling vises et foreløbigt udkast. Allerede 
fastlagte sejlklubsaktiviteter for det kommende år, kan findes på en samlet kalender 
på sejlklubbens hjemmeside. Kalenderen blev som sidste år offentliggjort i 
december, hvilket giver tid og ro til planlægning af aktiviteterne. 
 
DATAUDVALGET 
Der er her oprettet en facebookside med stort og småt i NS, besøg den endeligt. Der 
arbejdes pt. på undersøgelser af nyt regnskabssystem, medlemsdatabase mv. 
 
PR-UDVALGET 

Her er der gennem årets løb udført en række PR-opgaver bla. udarbejdelse af en ny 
NS folder, CAPS til medlemmerne, artikler om stort og småt, medlemsbladet 
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sejlrenden i ny forklædning, projekt vild med vand, indledende undersøgelser vedr. 
en ny hjemmeside for havnens foreninger, sponsorkoncept, søgning af sponsorater 
mv. 
Specielt kan fremhæves, at vi stadig har medlemmer, som ikke har modtaget en 
gratis cap. Henvendelse kan bla. ske efter generalforsamlingen, til mandagssejladser 
eller på havnekontoret. 
Endvidere ang. "Vild med vand" - som er et nyt projekt under FLID (Foreningen af 
lystbådehavne i Danmark) og DS (Dansk Sejlunion) 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. 
Projektet har kørt i samarbejde med Havneforeningen, hvor vi i Nibe gav udtryk for 
vores interesse. Desværre har vi måttet konstatere, at projektet ikke giver os de 
muligheder, som vi var stillet i udsigt. De reelle støttemuligheder sammenholdt med 
de administrative byrder står ganske enkelt ikke mål med forventningerne, hvorfor 
vi har trukket vores interesse for projektet tilbage. Reelt er tiden brugt bedre på at 
søge midler til udvikling af vores klub og havn gennem fonde mv. 
 
SEJLADSUDVALGET 
Vi fortsatte sidste års succes med de ugentlige klubsejladser og kunne konstatere 
fremgang i antallet af deltagere. 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. Også dette år bliver det mandage kl.18.30. Se detaljer 
omkring bane mv. på hjemmesiden. 
Årets livøtur blev afholdt på bedste vis omend det igen var en blæsende fornøjelse. 
Vi håber på mindre vind dette år og at flere ønsker at deltage i denne begivenhed, 
som ligger 2. eller 3. weekend i juni afhængig af vejret. Turen går muligvis denne 
gang til Rønbjerg. Se kalenderen på hjemmesiden. 
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 var i den høje ende. Som noget nyt blev 
der dette år sejlet om kap efter lys-tal. Det gav turen en ekstra dimension og blev en 
succes som gentages dette år. 
Sejlerskolens succes fortsætter. Således kunne 12 elever modtage duelighedsbeviset 
i september og dette år forbereder 12 elever den kommende skriftlige eksamen. Vi 
ønsker held og lykke og byder alle nye sejlere mere end velkommen i klubben. 
Sejlerskolen har planer om ekspansion de kommende år med flere muligheder og 
således også ønsker til en IB II. 
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ARRANGEMENTSUDVALGET 
Året startede vanen tro med standerhejsningen, som på behørig vis blev fejret med 
tilriggerfest/grillaften på denne småkolde aprilaften. Det var et hyggeligt og godt 
arrangement selv om vi måtte rykke indenfor, så deltag endelig til dette års 
arrangement som er for alle medlemmer, sidste lørdag i april. 
Som året før tiltog Nibe Sejlklub i havnens dag, hvor specielt ungdomsafdelingen og 
Nibe Surf Team, tiltrak mange interesserede tilskuere. Også i år deltager vi med 
fornyet styrke til dette arrangement. 
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. 
 
Regattaskydningen har desværre lidt en trang skæbne, da der nu kræves 
våbentilladelse. Arrangementsudvalget arbejder på alternativer. 
Slutteligt, men ikke mindst har Ole's bar gennem Nibe Sejlklubs Venner afholdt 
fredagsbar med stor succes, som sejlklubben har nydt godt af. 
 
DRIFTSUDVALGET 
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. Desværre blev den fælles arbejdsdag 
sammen med havneforeningen aflyst pga. for få tilmeldinger. Dette år afholdes en 
kortere arbejdsdag umiddelbart før standerhejsningen, dvs. lørdag d. 30. april. 
 
UNGDOMSUDVALGET 

Det går intet mindre end forrygende i ungdomsafdelingen, som ikke i mange år har 
haft så mange medlemmer. Flere trænere og aktive forældre... ja, det summer af 
aktivitet i ungdomsudvalget med mange nye idéer til fremtidige aktiviteter. Bla. blev 
der afholdt efterårssamling for Dansk Sejlunions Nordøst Jydsk Kreds (NØJ) i Nibe. Et 
arrangement som med stor sandsynlighed vil blive gentaget dette år. Der blev bla. 
optaget en film, som kan findes på sejlklubbens hjemmeside. 
Endvidere påtænkes opstart af en krabbeskole for de mindste børn, som endnu ikke 
kan begå sig i jollerne, for at skabe tryghed omkring legen på og ved vandet. Vi har 
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gennem sponsorater sparet op til at udvide flåden med 2 ynglingebåde som 
påtænkes indkøbt dette år således, at vi kan give endnu flere mulighed for at 
komme på vandet. 
Nibe Sejlklub var via ungdomsafdelingen repræsenteret på Dansk Sejlunions 
konference i november med fokus på udvikling af ungdomssejlads. 
 
 
NIBE SURF TEAM 
Det nye område i Nibe Sejlklub, Nibe Surf Team, som er forbeholdt kitesurfere, 
windsurfere og SUP boardere, har haft et travlt år med organisering samt med at 
forbedre forholdene ved områderne, hvor disse aktiviteter primært afvikles. Der er 
mange visioner til fremtiden på dette område. 
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. 1. marts 2016 


