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Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 3/6-2021 

 

Møde detaljer 
Tidspunkt: 3/6-2021 kl. 19.00 

Lokation: NS klubhus 

Tilstede: 

- Bo Bjerrum (formand) 

- Jens Milters (kasserer) 

- Peter Staun (bestyrelsesmedlem) 

- Hans Johnny Madsen (bestyrelsesmedlem) 

- Regitse Fuhlendorf (bestyrelsesmedlem) 

- Lars Holm - online deltagelse (bestyrelsesmedlem) 

- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem) 

- Gunnar Christensen (suppleant) 

Mødeleder: Bo Bjerrum 

Referent: Jesper Kann 

Fraværende: Kurt Becher (suppleant) 

 

Dagsorden for mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Godkendelse af dagsorden og referat Bo 

2 Konstituering Bo 

3 Takt, tone & kommunikation Bo 

4 Info fra formanden 

- Stævne 

- Aktiviteter på havnen uge 36 

- Møde med Aalborg Kommune 

- Status på indkøb af nye joller 

Bo 

5 Kassereren 

- Status på økonomi og budget poster 

Jens/Bo 

6 Evt.  
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Aftalte opgaver fra mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Indkald Bo & Regitse til møde vedr. opdatering af forsikringer. Jens 

2 Aftal bevilget overtræk med bank mhp. at afhjælpe 

likviditetsudfordringer. 

Jens 

3 Vurder behov og indkøb relevant førstehjælpskasse inden 

juniorstævne. 

Regitse 

4 Opdater hjemmesiden med nye kontingentsatser efter intro fra Bo Jesper 

 

Aftalte opgaver er markeret med et ”@” hvor de indtræffer i det nedenstående. 

 

 

Referat af mødebeslutninger 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat fra forrige bestyrelsesmøde af 22/3-2021 er ikke tilgængeligt. 

Dagsorden for dette møde godkendt. 

 

2. Konstituering 

På foreningens generalforsamling af 26/4-2021 er følgende ændringer i bestyrelsens sammensætning 

vedtaget: 

Ikke på valg: 

- Bo Bjerrum (formand) 

- Hans Johnny Madsen (bestyrelsesmedlem) 

- Lars Holm (bestyrelsesmedlem) 

Genvalgt:  

- Jens Milters (kasserer) 

- Peter Staun (bestyrelsesmedlem) 

Udtrådt af bestyrelsen: 

- Mads Ullitz (bestyrelsesmedlem) 

- Pia Eriksen (betyrelsesmedlem) 

Nyvalgt: 

- Regitse Fuhlendorf 

- Jesper Kann 

 

Den nye bestyrelses konstituerer sig som følger: 
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- Formand: Bo Bjerrum 

- Kasserer: Jens Milters 

- Næstformand og sejladsudvalg: Peter Staun 

- Sejlerskole: Hans Johnny Madsen (assisteret af Lars Holm) 

- Driftsudvalg: Lars Holm (assisteret af Hans Johnny Madsen) 

- Ungdomsafdeling: Regitse Fuhlendorf 

- Sekretær og PR: Jesper Kann 

 

Tidligere har bestyrelsen været repræsenteret i arrangementsudvalget. Det besluttes for dette bestyrelsesår 

at lade de enkelte afdelinger være ansvarlig for at arrangere egne arrangementer (fx arrangeres 

juniorstævne af ungdomsafdeling, og Nibe Cup arrangeres af sejladsudvalget). Desuden varetages 

arrangeringen af standerhejsning, standerstrygning, og afriggerfest af driftsudvalget. 

 

Det besluttes endvidere at lade de enkelte afdelinger være ansvarlige for at bidrage med indhold til PR-

materiale og hjemmeside. Sekretæren er ansvarlig for at samle og strukturere indholdet fra de forskellige 

afdelinger. 

Specifikt ift. PR aftales det at hvert udvalg skal udarbejde 1 slide til brug under velkomst-møde for nye 

medlemmer samt evt. til en udvalgs-flyer på et senere tidspunkt. Sekretæren samler og strukturerer. 

 

3. Tak, tone og kommunikation 

Bestyrelsen vil tilstræbe at opretholde en god og behagelig tone i bestyrelsesarbejdet såvel som i 

samarbejdet med klubbens øvrige medlemmer og andre partnere. 

Der er enighed om følgende specifikke grundregler for kommunikation i bestyrelsen: 

- Det er altid tilladt at ytre sin mening omkring aktiviteter i andre udvalg, men den egentlig drift af 

udvalgene foretages i udvalgene selv. 

- Det tilstræbes at opretholde en konstruktiv dialog under diskussioner idet man forventes at holde 

sig til emnet og undgå person-angreb. 

- Mail kan bruges til såvel diskussioner som beslutninger. Her er det også vigtigt at holde sig til emnet 

samt at tænke over om det skrevne budskab kan misforstås uheldigt. Endvidere bemærkes det, at 

er man kopieret Cc. på en mail, så skal mailen forstås som ”til information” og der skal ikke 

forventes et svar. 

 

4. Info fra formanden 

 

Junior stævne 

Ungdomsafdelingen planlægger at afholde første junior stævne i klubben i mange år lørdag d. 12/6-2021. Bo 

er ansvarlig for arrangementet, som løftes af ungdomsafdelingen selv med hjælp fra andre frivillige 

klubmedlemmer. 

Stævnet er udgiftsmæssigt ”klub-neutralt” i den forstand at de udgifter som er nødvendige for at drifte 

stævnet deles mellem klubberne gennem stævnegebyret. 
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Nogle få andre udstyrs-omkostninger er afholdt udenfor dækningen fra stævnegebyret, idet de forventes at 

kunne bruges til andre aktiviteter i klubben, såsom Nibe Cup eller onsdagssejlads. 

Havnen lukkes for kørsel denne dag aht. sikkerheden for de mange børn. 

 

Aktiviteter på havnen i uge 36 

I uge 36 ankommer en skonnert til Nibe Havn med forskellige aktiviteter under temaet ”børn og idræt”. 

Nibe sejlklub støtter op om arrangementet, men er ikke ansvarlig for afholdelsen. 

 

Møde med Aalborg Kommune 

Møde omkring udnyttelsen af Nibe Havn afholdt med deltagelse fra Aalborg Kommune, Havneforeningen 

og Nibe Sejlklub. Bl.a. blev følgende emner diskuteret: 

- Etablering af tange ud fra havnens vestlige mole til at fange skidt, som erstatning for det 

nuværende net. 

- Udskiftning af spuns i den gamle havn. 

- Alternative muligheder for belægning på vinterpladsen. 

- Overvejelser om hensigtsmæssig fremtidig indretning af havnen som både tager hånd om 

sikkerheden for børn og unge som færdes nær sejlklubben samt behovet for at opretholde 

adgangen til slæbested.  

 

Status på indkøb af nye joller 

Nibe Sejlklub er i gang med at opruste flåden af joller, som følge af modtaget bevilling fra flere forskellige 

fonde. Der kigges generelt på nyere joller i forsøg på at minimere vedligeholdelsesarbejdet. 

Status p.t. er at indkøbet af en enkelt laser jolle fortsat udestår. 

Der arbejdes desuden parallelt på en bedre fæstning af de mange joller. 

Endvidere skal vores forsikringsbetingelser kigges efter på baggrund af de mange indkøb. Jens indkalder 

Regitse og Bo til separat møde om sagen. 

@Jens: Indkald Bo & Regitse til møde vedr. opdatering af forsikringer. 

 

5. Kassereren – status på økonomi og budget poster 

De mange indkøb af joller giver problemer for klubbens likviditet, idet det generelt fungerer sådan et 

klubben skal lægge ud for købet, hvorefter bevillingen kan indhentes. Indkøbet af flere joller er således sat i 

bero indtil situationen omkring klubbens likviditet er forbedret. 

Jens har undersøgt flere muligheder for at udbedre situationen. Det besluttes at sigte efter at løse 

problemet med et bevilget overtræk i en kort periode. 

@Jens: Aftal bevilget overtræk med bank mhp. at afhjælpe likviditetsudfordringer. 
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6. Eventuelt 

 

Arbejdsjolle 

Der arbejdes på at anskaffe en arbejdsjolle til bl.a. isætning af pæle. Aalborg Kommune er involveret for at 

hjælpe med finansiering. Havnefogeden er involveret for at belyse havnens behov. 

 

Førstehjælpskasse 

Regitse og Bo kigger på indkøb af førstehjælpskasse, dels grundet planlagt junior stævne, og dels for at en 

sådan er tilgængelig i klubben til andre aktiviteter. Regitse arbejder endvidere med sagen. 

@Regitse: Vurder behov og indkøb relevant førstehjælpskasse inden juniorstævne. 

 

Kontingentsatser for børn og unge 

Med de nye kontingentsatser vedtaget på foreningens generalforsamling skal der fremadrettet opereres 

med differentieret kontingentsats for de forskellige grupper i ungdomsafdelingen: 

- Krabbeklub: 350 kr. 

- Optimist og ungdomssejlads: 600 kr. 

Kontingentsatserne skal opdateres på hjemmesiden. Desuden skal det gøres klart om børn tilmeldes 

krabbeklub eller optimist. Sekretæren opdaterer hjemmesiden. 

@Jesper: Opdater hjemmesiden med nye kontingentsatser efter intro fra Bo. 


