
 

 

Nibe Sejlklub – beslutningslog – bestyrelsesmøder 
Dato for sidste møde: 25-01-2021 

Dato for næste møde: k-xx-xxxx 

 

# Dato Emne Ansvarlig Status 

1 28-09 Best. Møde i klubhuset 
Tilstede: Bo, Peter, Lars, Hans, Mads, Jens, Pia 
Afbud: Hanne, Gunnar 
 

Bo Orientering 

2 31-03 Konstituering: 
Formand: Bo Bjerrum 
Kasserer: Jens Milters 
Sekretær: Mads Ullitz 
 
Udvalg: 
Data udvalg: Jens Milters 
Kommunikationsudvalg: Mads Ullitz 
Arrangementsudvalg: Pia Eriksen 
Driftsudvalg: Lars Holm og Hans Johnny 
Ungdomsudvalg: Mads Ullitz som bindeled 
Sejlerskole: Hans Johnny 
Sejladsudvalg: Peter Staun 

Alle Afsluttet 

3 31-03 Hjemmeside opdateres med poster og udvalg Bo Afsluttet 

4 31-03 Håndtering af klubbens dokumenter Bo/Mads  

5 31-03 Nøgler (klubhus) fra afgående Best – overdrages til ny.   Bo Afsluttet 
se pkt. 15  

6 31-03 Status interne arrangementer: 

Arbejdsdagen (Peter + Pia + Drift) 

Arrangement udvalg (Pia) 
-Standerhejsning 
-Tilrigger fest 
-Familieturen 
-Afrigger fest 

Sejlerskole (Hans) 
-Praktisk sejlads: Forventet opstart 4. maj 
-Andre arrangementer? 

Sejladsudvalg (Peter) 
-Onsdags sejlads 
-Matchrace (Bo) 
-Kapsejlads skolen (Bo) 

 

 Orientering 



 

 

8 31-03 Der bookes tid til efteråret i svømmehallen. Her testes 
redningsveste og flåde 

Bo/Hans 
/Hanne 

 

10 31-03 Orientering om onsdagssejlads samt J70 stævne sendes ud til 
medlemmerne. Peter sender til Mads 

Peter  

11 31-03 Status på eksterne arrangementer. (formanden + Peter) (15 
minutter) 

J70 liga stævne: 4 sejlklubber er gået sammen om arrangementet 
som afholdes i Aalborg. NS skal stille med 5 mand til at hjælpe 
med selve stævnet. Hvis vi ønsker det kan vi reklamere for os selv 
via en bod/stand.  

Fjordens dag 14/8 10:30 til 12:30: Vi skal sejle med optimistjoller 
på dagen med 5. klasses elever. 

 Orientering 

12 31-03 Havnens dag. Vi vil gerne være med. Der rettes henvendelse til 
jollehavnen. (aflyst) 

Bo Afsluttet 

13 31-03 Vil Ungdomsafdelingen deltage ved Fjordens dag 13. september 
med optimistjolle-sejlads med 5. klasseelever? 

Mads Afsluttet 

14 31-03 Hvordan håndterer vi PR og kommunikation fremover? (Næste 
møde) 

Mads  

15 05-05 Der er mange nøgler i omløb til klubhuset. Hanne undersøger hvad 
det koster at skifte nøgler/cylindre. 

Hanne Afsluttet 

17 05-05 Der følges op på hvad vi har af Muleposer til ”velkomstpose” Mads Afsluttet 

18 05-05 Onsdagssejlads, Sejlerskolen og Match race parkeres lige 
foreløbigt (pga. Corona).  

Peter Orientering 

19 05-05 Etablering af plads til jolleopbevaring. Stabiltgrus, Læhegn og 
fastgørings punkter. Budget 10.000,- 
Der tænkes samtidig en finansiering af jolleopbevaring ind i form 
af brugerbetaling. 

Peter Beslutning 

21 05-05 Der arbejdes på etablering/tilbygning ved slæbested – så 
ungdomssejlere og jollesejlere kan gå direkte fra slæbested til 
ponton. 
Der udarbejdes budget. 

Peter Orientering 

23 05-05 RIB både og trailer (vedligehold+budget) hører hjemme i 
driftsudvalget. 

Hans/Lars Orientering 

24 05-05 Joller (vedligehold+budget) hører hjemme i ungdomsudvalg. Mads Beslutning 

25 05-05 Der indkøbes kortplottere til skolebådene. Hans/Lars Afsluttet 

26 15-06 Bestyrelsen har modtaget et brev fra HF og SI vedr. klubbens plan 
om at etablere en jolleplads ved klubhuset. Bestyrelsen er enig i at 
det er i Nibe Sejlklubs interesse at dyrke den positive udvikling i 
voksen jolleafdelingen. Derfor er der også enighed om at pladsen 
etableres dog uden grusunderlag. 

Bo Orientering 

27 15-06 Der rettes henvendelse til HF vedr. samarbejde om at bruge 
masteskuret til opbevaring af gummibåde og SUP-boards i 
sommerperioden. 

Mads Beslutning 

30 15-06 Der startes SUP sejlads op i Nibe Sejlklub. Indtil videre SUPes der 
hver tirsdag eftermiddag. Der kommer mere information på 
klubbens hjemmeside samt facebook. 

 Beslutning 



 

 

31 15-06 Udlån af klubbens RIB både. RIB både vil blive nærmere beskrevet 
– men udgangspunktet er at de kan lånes til følgebåde i 
forbindelse med jollesejlads. 

Mads Beslutning 

32 15-06 Når klubhuset åbnes for alle – vil det samtidig betyde at det store 
køkken åbnes for alle medlemmer. 

Bo Beslutning 

33 15-06 Bådhallen – er til for alle klubbens aktiviteter.  Beslutning 

34 15-06 Maxi77, Medlemmer af Nibe sejlklub kan låne klubbens Maxi77 til 
onsdagssejlads. Lånet skal koordineres med Hans Johnny. 

 Beslutning 

36 17-08 Der etableres afspærring af slæbested i forbindelse med 
ungdomssejlads. 

Bo Beslutning 

37 17-08 Kørepenge i forbindelse med kørsel for klubben. Der ydes 
kørepenge til: Kurser hvor man samkører, Møder hvor man 
samkører. Der ydes Statens lille takst 

Alle Beslutning 

38 17-08 Herrefed tur og herretur er ikke klubturer men private 
arrangementer som klubben bifalder. 

Alle Beslutning 

39 17-08 Der skal udarbejdes en 2025 plan. Der startes med et 
idégenererings møde for havnens brugere og interessenter. 
Mødet afvikles i vinterperioden. 

Bo Beslutning 

40 17-08 Bestyrelsesmøder afholdes fremover om mandagen. Bo Beslutning 

41 17-08 Rekruttering af instruktører. Der skal reklameres for 
instruktørgerningen i Nibe Sejlklub 

 Beslutning 

44 17-08 Der afholdes et sejlsikkert arrangement. Lennart vil gerne 
undervise. 

Hans Beslutning 

45 17-08 Der opstartes mentor-ordning.  Nye medlemmer får tildelt en 
mentor hvis de ønsker det.  

Hans Beslutning 

46 17-08 Mads søger Jutlanderbank sponsorat til nye joller. Mads Beslutning 

47 17-08 Der skal findes en løsning på betaling (Tankkort) i forbindelse med 
tankning af joller. 

  

 28-09 Klubhusbyggeri. Der indkaldes til statusmøde hvor byggeudvalg og 
bestyrelse deltager. 

Peter Beslutning 

 28-09 Udlejning af klubhus. Klubhuset kan fra 2021 kun lejes fra 
standerstrygning til standerhejsning. 

Bo Beslutning 

 28-09 Regler for leje af klubhus revideres Pia Beslutning 

 28-09 12. oktober afholdes møde mellem foreningerne på Nibe Havn. 
Formænd og næstformænd deltager. 

Peter Orientering 

 28-09 Sejlrenden udsendes fremover én gang i kvartalet. Bo/Alle Beslutning 

 28-09 Muligheden for sponsorater på feks skolebådene undersøges. Hanne Beslutning 

 28-09 Priser på sejlerskolen revideres. Hans Beslutning 

 28-09 Der udarbejdes/beskrives politik for GDPR Jens Beslutning 

 28-09 Der arbejdes med et fælles filhåndteringssystem Jens Beslutning 

 28-09 Der søges fonde til nyt udstyr til ungdomsafdelingen 
Forældreinddragelse. Bestyrelsen bakker om at der er 
forældreinddragelse i ungdomsafdelingen. 
2 instruktørkurser - ok 
Der arbejdes med brugerbetaling på lån af joller.   

Mads Orientering 

 07-12 Gennemgang af ”Ungdomsvenlig Sejlklub” ved Hannah Bjerrum. 
Det blev besluttet at Nibe Sejlklub skal Certificeres som 
ungdomsvenlig Sejlklub. Når politikkerne er udarbejdet sendes de 
til bestyrelsen for gennemsyn. 

Hannah/Mads Beslutning 



 

 

 07-12 Klubudvikling 
Der er afsendt fondsansøgning: Det blå kalder 

  

 07-12 Der nedsættes et klubudviklingsudvalg. Bo Beslutning 

  Budget. Jens sender klade til udfyldelse i udvalg. Sendes inden 
bestyrelsesmøde i januar. 

  

  Fremtidig kontingent struktur diskuteres på næste møde.   

  Sikkerhed ved slæbestedet handler om sikkerhed for børn og 
voksne ved slæbestedet. Sikkerheden skal diskuteres med Havne 
foreningen og SI.   

  

  Sejladsudvalget. Der arbejdes med fremtidige aktiviteter. Bl.a. 
Kapsejladsskole. Hovedmålet med aktiviteterne har det mål at få 
flere både på vandet.  
Onsdagssejlads fortsætter i 2021 

  

  Christopher Grønhøj sendes på banelederkursus, Bo Bjerrum 
sendes på dommer-kursus. Regitze og Gustav sendes på 
instruktørkursus. 

 Beslutning 

  Privat udstyr må opbevares i eller ved klubhuset. Der udarbejdes i 
nær fremtid retningslinjer og takstblad for dette. 

 Beslutning 

     

 25-01 Referat fra sidste møde godkendt   

 25-01 Drøftelse af status for Klubmast. Masten er taget ned og det viser 
sig desværre at den er rådden.  
1: Der indhentes pris på en Glasfiber mast. 
2: Der spørges om der er klubmedlemmer der vil etablere og 
vedligeholde en træmast. 
 
De 2 alternativer drøftes på næste møde. 

Bo  

 25-01 Samarbejde med Aalborg Sejlklub.  
Der samarbejdes pt om e-sailing konkurrence. 
Der holdes møde vedr. J-70 stævne 

Peter  

 25-01 Slæbested. Der laves årsplan for arrangementer hvor slæbestedet 
skal lukkes. 

  

 25-01 Gennemgang af årsplan for sejlklubben. Årsplanen lægges på 
hjemmesiden. 

  

 25-01 Der er i ungdomsafdelingen udarbejdet politikker. Det er godt 
arbejde! Politikkerne ver. 1 er godkendt af bestyrelsen. 
Politikkerne leder ungdomsafdelingen nærmere en certificering 
som ungdomsvenlig sejlklub. 

  

 25-01 Budget for 2021 udarbejdet. Jens tilretter og endeligt budget 
gennemgås på næste møde. 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

     

 

 


