
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lennart, Jens Jørgen, Michael, Lars, Claus 
Frank (via skype) 
 
Afbud: Laury 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
 
Generalforsamling: 
Der er afholdt generalforsamling den 1. marts 2016. Rent praktisk 
manglede der liste over sejlklubbens medlemmer til afkrydsning af 
fremmøde. Referat er udarbejdet og sendt til upload på sejlklubbens 
hjemmeside. 
 
Konstituering: 
 
Formand: Ruddi Kruse Mortensen 
 
Næstformand: Lars B. Andersen 
Koordinator Sejladsudvalg 
 
Kasserer:  Laury Kristoffersen 
Koordinator Dataudvalg 
 
Sekretær: Jan Laursen 
Koordinator PR udvalg 
 
Bestyrelsesmedlem: Frank Hamborg 
Koordinator Ungdomsudvalg 
 
Bestyrelsesmedlem: Lennart Olsson 
Koordinator Driftsudvalg 
 
Bestyrelsesmedlem: Michael Steglich-Petersen 
Koordinator arrangementsudvalg 
 



Suppleant: Claus Kirring 
Medlem Dataudvalg 
 
Suppleant: Jens Jørgen Ørris 
Medlem Driftsudvalg 
 
Koordinator Nibe Surf Team:  Et udvalg bestående af: Kim, Rune, Claus og 
Mads Bank Jeppesen. (Mads samler trådene i udvalget og referer til 
Sejladsudvalget). 
 
 
Jan fremsender konstitueringsliste samt liste og telefonnumre samt foto 
af nye bestyrelsesmedlemmer / suppleanter til hjemmesiden via Niels 
Jacobsen (Nielsogjytte@hotmail.com). 
 
Det blev drøftet om Nibe Sejlklub giver fuldmagt til Nordøstjysk Kreds til 
at stemme på DS generalforsamling 2016.  Der gives fuldmagt - dog ikke 
til punktet vedr. genoptagelse af Gråsten Sejlklub, hvor Nibe Sejlklub 
ønsker at stemme blankt. Ruddi giver besked til Kirsten, Nordøstjysk 
Kreds. 
 

2. Målsætning 2016 samt 2020 plan.  
De enkelte udvalg udarbejder til næste møde liste over målsætninger for 
2016 Hvad er realistisk at nå i 2016 i det enkelte udvalg.  
2020 planen gennemgås af de nye udvalg, evt. tilretninger skal ske inden 
1. april af hensyn til udgivelse af Sejlrenden 15. april. 
 
2020 planen er et dynamisk dokument, som gerne skal justeres løbende i 
takt med nye idéer og nye behov opstår. 

 

3. Økonomi, dataudvalg 
Claus udarbejder i samarbejde med Laury opdateret adresseliste, med 
telefonnumre og mailadresser. Adresseliste kan anvendes til fælles 
udsendelser, og kan med fordel sammenkøres med Havneforeningens 
adresseliste. Målet er at være klar til publicering af Sejlrenden 1/2016, 
som udkommer 15. april 2016. 
Kontingentopkrævninger er sendt ud, og der er begyndt at komme penge 
ind på kontoen.  
 

 



4. PR-udvalg  
Sejlrenden 1/2016 skal udsendes 15/4. 
Emner:  
De enkelte udvalg skal skrive et indlæg inden for det respektive 
ansvarsområde. Deadline for udarbejdelse af indlæg er den 1. april. 
Af særlige emner blev følgende nævnt: 
 Der reklameres for sejlerskolen (Lars),  
 Omtale af Generalforsamling 2016 for Nibe Sejlklub og for 
 Havneforeningen samt Bestyrelsens beretning (Ruddi) 
 2020 planen (Ruddi) 
 Arbejdsdag den 30. april (Lennart) 
 3-5 linier om os hver til præsentation af den nye bestyrelse (alle) 
 Information om den planlagte fælles sejltur over Kattegat til sommer. 
 (Lars). 
 
Udvalgsmedlemmer 
John Sohn (som var koordinator tidligere) har oplyst at han gerne vil 
fortsætte i PR udvalget. 
Tilsvarende har Merete Jakobsen (kasserer i S/I) tilkendegivet opbakning 
til at søge støtte via diverse fonde.  
 
Input til 2020 plan: 
På generalforsamlingen blev det foreslået at udarbejde en velkomstpakke 
til nye medlemmer. 2020 planen (PR) suppleres med forslaget, aktion Jan. 
 
På nærværende bestyrelsesmøde blev det foreslået at montere skilt på 
Sejlklubbens nordside: ”Nibe Sejlklub”. Tages også med som emne på 
2020 plan. (Jan). 
 

5. Sejladsudvalg 
Den praktiske sejlads er nu næsten fuldtegnet (13 tilmeldte). Der 
etableres 3 hold med 3 personer og 1 hold med 4. Der startes op 10. maj 
med opstartsmøde Lars A. indkalder.  
 
Instruktører til den praktiske sejlads:  
Gert Pedersen  
Jørn Riise og Søren Justesen (deler) 
Michael Steglich-Petersen og Klaus Søe (deler) samt  
Jørn Rosenkilde. 
 



12 medlemmer har alle bestået netop afholdt eksamen til sejlerskolens  
teoretiske del . Vi ønsker tillykke ! 
 
Mandagssejllads startes op den 2. maj. Lars afholder en 
informationsaften: Velkommen til klubsejlads, alle er velkomne, hvordan 
foregår det, kan jeg komme med som gast, samt besvarelse af en masse 
andre spørgsmål. 

 
6. Arrangementsudvalg 

Foran os står standerhejsning den 30. april (hvor der også er fælles 
arbejdsdag). Michael sørger for det praktiske med hensyn til 
standerhejsningen, men kan ikke deltage selv. Der kan med fordel 
reklameres for aftenarrangementet med at omtale arrangementet i 
Sejlrenden. 
 
Derudover er der Havnens dag i Nibe er den 28. maj.  
Lennart foreslog at vi til Havnens dag kunne afholde Loppemarked på 
havnen (overskud til Ungdomsafdelingen), stadepladser er gratis.  
Yderligere forslag: Åben båd, så ikke-sejlere kan have mulighed for at 
kigge under dæk. Skal koordineres med det fælles arrangementsudvalg af 
Havnens dag. Vi kunne også åbne dørene til klubhuset og invitere ind i 
vores klubhus. 
 

 
7. Driftsudvalg  

Driftsudvalget består ud over Lennart også af Jørn Grønhøj, Jens Jørgen 
Ørris, Jens Milthers. Lennart indkalder til møde i driftsudvalget med 
henblik på fordeling af opgaver.  
 
Arbejdsdag den 30. april. Lennart tager fat i Ulrik Jeppesen (Havnefoged) 
og Jørn Grønhøj mht. emner / arbejdsopgaver. 
 
Flydebroen ved slæbestedet trænger til at blive skiftet ud. Der er 
indhentet tilbud på materialer og ekstern assistance til projektet. Det blev 
imidlertid for dyrt, opgaven ligger i Havneforeningens regi (havneanlæg) 
på prioriteret liste. Måske kan der købes brugt bro i beton, færdig. Der 
arbejdes videre i Havneforeningen. Der er indkøbt materialer til 
renovering af de skader, der er, så den kan bruges til sæsonen. 
HF ved behovet og ønsket er stort. 

 



8. Ungdomsudvalg 
Sejlerskolen kører, der arbejdes på at oprette en krabbeskole næste år (5-
7/8 års alder). 
Vedtægter i NS åbner ikke op for medlemmer under 8 år. Hvorfor 
grænsen er 8 år kunne ikke umiddelbart belyses.. Skal de 5-7 årige 
optages som medlemmer eller blot være tilknyttet sideløbende uden at 
være medlem. 
Ansvarlig for at følge op (kontakt Dansk Sejlunion): Frank. 
Lars Poulsen fortsætter i udvalget for ungdom. Frank koordinerer indkøb 
af Ynglingebåde med Lars Poulsen. 
 

 
9. Nibe Surf Team, udvalg 

Intet nyt p.t. 
 

 
10. Samarbejde med eksterne foreninger 

Samarbejde med Havneforeningen og S/I. 
Ruddi orienterede om den kommende generalforsamling i 
Havneforeningen den 29. marts. Havneforeningen har planer om nye 
tiltag på havnen: Reparation af masteskur (det gamle), tanker omkring ny 
flydebro, tømningsstation (kører i S/I).  
 
Tang i havnebassinet – et problem der også arbejdes med i 
Havneforeningen. 
 
S/I er ved at få installeret nyt varmeanlæg (varmepumpe) til bygningen 
med toiletter og badefaciliteter samt Havnekontoret. 
 
Der arbejdes på fælles hjemmeside med Husejerforeningen, 
Havneforeningen og Sejlklubben. John Sohn er godt orienteret og har 
været med i indledende overvejelser. Ulrik Larsen deltager også i 
arbejdet. Claus deltager mhp. At komme med input til kravspecifikation 
vedr. medlemsregister. (Jollehavnen kunne evt. også være med i den 
fælles hjemmeside.) 
 
 
 
 



11. Diverse 
Der udarbejdes liste over de personer, der er i de enkelte udvalg. 
Den respektive udvalgsformand/ansvarlige udarbejder liste til 
hjemmesiden til Niels Jacobsen. 

 
Formanden takkede for god ro og orden. 
 
 
 

Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 


