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Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 28/6-2021 

Møde detaljer 
Tidspunkt: 28/6-2021 kl. 18.30 

Lokation: NS klubhus 

Tilstede: 

- Bo Bjerrum (formand) 

- Peter Staun (bestyrelsesmedlem) 

- Regitse Fuhlendorf (bestyrelsesmedlem) 

- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem) 

- Gunnar Christensen (suppleant) 

Mødeleder: Bo Bjerrum 

Referent: Jesper Kann 

Fraværende: Kurt Becher (suppleant), Lars Holm (bestyrelsesmedlem), Hans Johnny Madsen 

(bestyrelsesmedlem), Jens Milters (kasserer) 

Dagsorden for mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Godkendelse af dagsorden og referater Bo 
2 Formand 

- Info vedrørende møde med kommunen 
- Projekt uge 36 
- Voksen Jollestævne 
- Situationen på havnen (Narko, hærværk og toiletskur) 
- Åbning af klubhus og rengørring 
- Status på klubhus byggeri (Peter) 

Bo 
 
 
 
 
 
 

3 Kassereren 
- Opdeling i grupper (Bo) 
- Opkrævning 

Jens 
 

4 PR 
- Hvordan kommer vi videre med at få opdateret 

hjemmesiden? 

Jesper 

5 Drift 
- IB’er 
- Standerrejsning 

Lars 

6 Arrangementer 
- Standerhejsning 
- Afriggerfest 

Hans 

7 Sejladsudvalg 
- Status 

Peter 

8 Evt.  
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Aftalte opgaver fra mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Vurder om det er realistisk at bidrage med aktiviteter til skonnert 
arrangementet i uge 36, og i så fald hvilke 

Regitse 

2 Kommuniker åbning af klubhus samt tilhørende betingelser til 
medlemmer. 

Bo 

3 Send login-oplysninger for mail-system til Jesper. Bo 
4 Opret adgange til Regitse – hjemmeside og ny mailadresse. Jesper 
5 Arbejder videre med opdatering af ungdomsafdelingens side på 

hjemmesiden 
Jesper/Regitse 

6 Udsend info til redaktører om overordnet styring af hjemmeside-
struktur. 

Jesper 

7 Udarbejd beretning og nyhedsbrev, herunder beretning om 
standerhejsning. 
 

Bo 

8 Diskuter afriggerfest med Hans. Bo 
9 Anskaf nyt whiteboard til bådhallen. Regitse 
10 Igangsæt arbejde med ny løsning for kontingent indbetaling og 

info til hold-medlemmer. 
Jesper 

 

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

 

Referat af mødebeslutninger 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendelse af referat fra 22/3-2021: Godkendt 

Godkendelse af referat fra 3/6-2021: Godkendt 

Godkendelse af dagsorden for dette møde: Godkendt 

 

2. Formand 
 

Info vedrørende møde med kommunen 
Der er lavet et udkast til en fremtidig indretning af havnen. Forslaget er på skitse-/idé stadiet. Der kommer 

en stadsarkitekt på senere i processen for at hjælpe med færdiggørelsen. 

Der bør tænkes ind at løsningen også bliver kørestols-/handicapvenlig. Den nuværende belægning på 

vendepladsen er meget tung at skubbe en kørestol igennem. 

Der skal endvidere tænkes ind at der stadig kan komme en vognmand rundt ifm. søsætning og optagning, og 

der skal være plads til en evt. fremtidig bundmalings-vaskebås når dette måtte blive relevant engang i 

fremtiden. 
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Der arbejdes videre med den fremtidige indretning af havnen i samarbejde med de andre foreninger på 

havnen. 

Det er bestyrelsens holdning at den fremtidige indretning af havnen bør tillade såvel sejlsport som 

motorsejlsport på sikker vis. Der er fra sejlklubbens side ikke noget ønske om at lukke aktiviteter på havnen, 

men derimod om at gøre det nemmere at have alle aktiviteter på samme sted uden at have problemer med 

at færdes på samme tid fx pga. sikkerhed. 

 

Projekt uge 36 
Der laves et skole-sejlads arrangement for unge mennesker i en stor skonnert på havnen i uge 36. NS 

støtter arrangementet, men konstaterer også at weekendens aktiviteter desværre falder sammen med 

Stafet for Livet i Nibe, samt muligvis medlemsarrangementet ”herrefed tur til Fur”. Det kan desværre ikke 

lade sig gøre at flytte skonnert-arrangementet – selvom det havde været foretrukkent – men bestyrelsen 

vurderer er der nok også er lidt forskelle i målgrupperne, så arrangementerne forhåbentlig ikke konflikter 

for meget med hinanden. 

Det overlades til ungdomsafdelingen at vurdere om denne har tid og kræfter til at støtte skolebåds-

arrangementet med deciderede aktiviteter. 

@Regitse: Vurder om det er realistisk at bidrage med aktiviteter til skonnert arrangementet i uge 36, og i så 

fald hvilke. 

 

Voksen Jollestævne 
Der arbejdes på at arrangere en trænings-session for sejlere fra andre klubber i en weekend op til DM. 

Arrangementet skal være klub-neutralt ift. udgifter til at drifte arrangementet. 

Det er bestyrelsens holdning at endnu et stævne-lignende arrangement vil bidrage positivt til klubbens 

image som sejlklub. Såfremt medlemmer af voksen-jolle gruppen kan drifte et sådan arrangement er det 

velkomment. 

 

Situationen på havnen (Narko, hærværk og toiletskur) 
Aalborg Kommune har sat et toiletskur på havnen aht. livreddere i havnebadet. Skuret er desværre placeret 

sådan at det er til gene for visse sejlsports-aktiviter. NS har bedt om varsling på forhånd næste gang et 

sådant skur sættes op, og endvidere anmodet om at det fjernes efter sommerferien. 

Der er desuden observeret problemer med hærværk og narkotika på havnen. Politiet er tilsyneladende 

bekendt med både problemet samt hvem der står bag. NS er i dialog med havnefogeden omkring udbedring 

af problemet. 

Såfremt der opleves konkrete problemer, fx ved fest på havnen ifm. træningsaftener, skal der i første 

omgang rettes kontakt til havnefogeden. I samråd med havnefogeden vurderes dernæst om politiet skal 

tilkaldes.  
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Åbning af klubhus og rengøring 
Som reglerne er i øjeblikket skal man have coronapas for at færdes i klubhuset. Dette gælder både klubbens 

medlemmer samt gæster, og der er krav om daglig kontrol og rengøring. Sejlklubben er ansvarlig for begge 

dele. 

Det besluttes at klubhuset lukkes op for medlemmer af havnen. På nuværende tidspunkt har NS desværre 

ikke mulighed for at håndtere all gæstesejlere pga. netop krav om daglig rengøring og tjek af coronapas. 

Koden til klubhuset laves om og kommunikeres ud til havnens medlemmer. Såfremt at et medlem vælger at 

lukke gæstesejlere ind er dette for så vidt OK, dog forudsat at det pågældende medlem tjekker coronapas 

og varetager den efterfølgende rengøring samt udfyldelse af rengørings-log. 

Klubbens rengøringsdame har i øvrigt sagt op pr. 30/6-21. Der eftersøges derfor en ny. 

@Bo: Kommuniker åbning af klubhus samt tilhørende betingelser til medlemmer. 

 

Status på klubhus byggeri (Peter) 
Der er desværre modtaget et afslag fra Maersk. Det betyder at ”plan A” ikke ser ud til at kunne 

gennemføres. Bestyrelsen finder at der er behov for afklaring efter mange år med mangel på samme, 

hvorfor en forlængelse af projektet i sin nuværende form ikke er hensigtsmæssigt. Endvidere må man sørge 

for ikke at belåne foreningen udover sin betalingsevne. 

Der er lavet et udkast til et nedskaleret projekt, hvor der tages endnu et modul af byggeriet, og der skæres 

ned på faciliteterne. Projektet kan bygges for 3,8 mio. Der arbejdes på en plan for hvordan dette kan 

finansieres. 

Udkastet til ”plan B” er baseret primært på håndværker-arbejde. Det vurderes at der godt kan skrues en 

smule op for andelen af eget arbejde. Dog er det vigtigt at projektet fortsat er realistisk med hvad der kan 

forventes af medlems-indsats. Desuden skal der findes en form for byggeleder til projektet.  

Det bør undersøges om det er muligt at låne penge af Aalborg Kommune. 

Det er desuden en mulighed at skrinlægge nybyggeriet, hvorefter klubhuset ville skulle have nyt tag og 

beklædning udvendig. 

Overordnet set er bestyrelsen umiddelbart positive overfor mulige løsninger baseret på at nedskalere 

projektet, at øge andelen af eget arbejde, eller evt. at skrinlægge projektet. 

Der er byggemøde mandag d. 5/7-2021. 

Efter byggemødet vil der senere på året forventeligt være behov for en ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

3. Kassereren 
 

Opdeling i grupper (Bo) 
Punktet udegår. 
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Opkrævning 
Punktet udegår. 

 

4. PR 

Hvordan kommer vi videre med hjemmesiden? 
Der oprettes en ny mailadresse ”ungdomsleder”, som Hannah Holm overtager. Regitse overtager i samme 

omgang ungdomsafdelingen. 

Hjemmesiden virker efterhånden en smule rodet, og det virker til at den lider af mange forskellige 

bidragsydere, men lidt mangel på styring af overordnet struktur. Det er fortsat ønskværdigt at mange 

forskellige medlemmer kan yde deres forskellige bidrag til indholdet, men på det overordnede plan er der 

behov for lidt mere strukturering og styring, og på nogle områder decideret oprydning. Jesper er tovholder 

på denne opgave, startende med kommunikation til de mange redaktører om oprydning og strukturering af 

hjemmeside. 

 

@Bo: Send login-oplysninger for mail-system til Jesper. 

@Jesper: Opret adgange til Regitse – hjemmeside og ny mailadresse. 

@Regitse og Jesper arbejder videre med opdatering af ungdomsafdelingens side på hjemmesiden. 

@Jesper: Udsend info til redaktører om overordnet styring af hjemmeside-struktur. 

 

5. Drift 

IB’er 
Der er problemer med IB 2. Der arbejdes på problemet, men det ser desværre først ud til at den er færdig 

efter sommerferien. 

 

Standerrejsning 
Den nye stander er rejst. 

 

6. Arrangementer 

Standerhejsning 
Der var pæn tilslutning til opsætningen af standeren, hvor klub-standeren også blev hejst. Der blev sunget 

undervejs. 

Der afholdes ikke et decideret standerhejsnings-arrangement, men det kommunikeres i sejlklubbens 

nyhedsbrev, hvor formanden også laver en lille beretning. 

@Bo: Udarbejd beretning og nyhedsbrev, herunder beretning om standerhejsning. 
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Afriggerfest 
Det forventes at der kan afholdes afriggerfest i efteråret. Arrangementet løftes af driftsudvalg/Hans. 

@Bo: Diskuter afriggerfest med Hans. 

 

7. Sejladsudvalg 

Status 
Sejladsudvalget arbejder på at afholde Nibe Cup 28/8, som forhåbentlig kan afholdes i år. Arrangementet 

løftes af sejladsudvalget. 

 

8. Evt. 
 

Opslagstavle 
Der har været et ønske om en opslagstavle i bådhallen, hvor man kan se reparationer m.m. på optimister. 

@Regitse: Anskaf nyt whiteboard til bådhallen. 

 

Tal på både 
Der er problemer med tal på optimister, hvor svær og båd ikke passer sammen. Alle tal på optimister, svær 

m.m. skal udskiftes henover sommeren. 

 

Kontingent for ungdomshold 
Der ønskes en smartere løsning på hvordan man opkræver kontingent allerede ved tilmelding. 

Hvordan sikrer vi en smart indbetaling af kontingent i ungdomsafdelingen, og hvordan kommunikerer vi 

med hold-medlemmer. 

@Jesper: Igangsæt arbejde med ny løsning for kontingent indbetaling og info til hold-medlemmer. 


