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Arbejdsmøde i Nibe Sejlklub bestyrelse, 30/8-2021 

 

Møde detaljer 
Tidspunkt: 30/8-2021 kl. 19.00 

Lokation: NS klubhus 

Tilstede: 

- Bo Bjerrum (formand) 

- Jens Milters (kasserer) 

- Peter Staun (bestyrelsesmedlem) 

- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem) – online deltagelse 

- Gunnar Christensen (suppleant) 

Mødeleder: Bo Bjerrum 

Referent: Jesper Kann 

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

(bestyrelsesmedlem), Regitse Fuhlendorf (bestyrelsesmedlem) 

 

Dagsorden for mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Deltagelse i after dark Bo 

2 Refusion af kontingent ved udmeldelse Bo 

3 Økonomisk overblik 

- Indkøb af joller og refusion fra fonde 

- Budget og saldobalance 

Bo 

 

Jens 

4 Bygge budget 

- opstille/gennemgang af budget 

Peter 

5 Opbygning af stativ til optimist joller. Bo 

6 Opdatering af forsikringer Bo/Jens 

7 Evt. Bo 
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Aftalte opgaver fra mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Undersøg opgraderinger af forsikringer i forlængelse af nyindkøb af 

joller 

Jens 

2 Koordiner dato for intro-arrangement med LO. Bo 

 

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

 

 

Referat af mødebeslutninger 
 

1. Deltagelse i after dark 
Foreningen bag ”Nibe After Dark” (tidligere ”kulturnatten”) har henvendt sig for at høre om sejlklubben vil 

deltage i Nibe After Dark fredag d. 15/10-2021. Foreningen opererer under et koncept hvor udgifter 

afholdes af foreningen men de beror sig på lokal hjælp (butikker, foreninger m.m.) ift. at få tingene 

arrangeret. 

På havnen arbejdes der på både noget fyrværkeri og noget sejlads med lys på fjorden. Guf og Kugler 

deltager desuden med en form for bar. 

Sejlklubben er blevet spurgt om vi dels vil deltage i sejladsen med lys, samt om vi vil deltage med en form 

for e-sports arrangement for unge mennesker henover natten (19.00 – 07.00). E-sejlads kunne nemt være 

en del af dette. 

 

2. Refusion af kontingent ved udmeldelse 
Der er enkelte medlemmer i ungdomsafdelingen som ønsker at melde sig ud midt på året, og i den 

sammenhæng har det været efterspurgt om man kan få den del af kontingentet returneret som 

forholdsmæssigt gælder for perioden efter udmeldelsesdatoen. 

Efter nærlæsning af vedtægter finder bestyrelsen ikke at dette kan lade sig gøre. 

Vedtægter bør opdateres med mere præcis beskrivelse af udmeldelsesbestemmelser samt hvornår betaling 

m.m. foregår. 

Den nuværende løsning for betaling af kontingent gør ikke dette punkt nemmere. Bestyrelsen kigger 

nærmere på en ny løsning. Opgaven ligger allerede ved JKA. 

 

3. Økonomisk overblik 
 

Indkøb af joller og refusion fra fonde 
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Det ville være fordelagtigt at få afsluttet de planlagte jolle-indkøb indenfor dette regnskabsår – såfremt 

muligt. Herunder status på de forskellige bevillinger: 

 

Sparnord 

Der er modtaget 50.000, hvoraf 30.000 er brugt til en laserjolle. 

 

Jutlander 

Der er købt en wayfairer jolle til 55.000 kr. 

60.000 tilbage til en wayfairerjolle – dog skal der også være plads i budgettet til skilte. 

 

IPA 

Der er købt 8 optimistjoller og 1 zoom jolle. 

Der er forsat midler til at blive købt 2 optimistjoller. 

 

Diverse 

Der er modtaget ca. 7800 kr. fra Danske Bank til skab på havnen med redningsveste til børn der fisker 

krabber. 

Der er modtaget bevilling fra TrygFonden om følgende: 

- 20.000 til redningsveste 

- 17.000 til hjelme  

 

Friluftsrådet 

Der er endvidere modtaget tilsagn om 80.000 kr. til ”friluftsudstyr”, som bidrager til at komme ud og 

opleve naturen. Tilskuddet er dog betinget af at der også er brugt min. 220.000 kr. til joller. Endvidere må 

det ikke bruges på joller og/eller redningsveste. 

Der planlægges med at gøre brug af de 80.000 kr. i 2022. 

 

Budget og saldobalance 
Enkelte poster er påvirket af fonds-tilskud og dertil hørende indkøb – fx ”forbrug juniorer” og ”jolle køb 

ungdom”. 

Skolebådsdriften er umiddelbart stadig indenfor budget på trods af tekniske problemer med bådene. 

Kursus kontoen er næsten ikke blevet brugt i år, primært pga. corona-nedlukning af kurser. 
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Det vurderes at der godt kan findes ca. 8000 kr. ekstra til en større afriggerfest, ved at tage lidt fra enkelte 

konti som p.t. ser ud til at generere lidt overskud. Dette vurderes at være tiltrængt blandt klubbens 

medlemmer efter ca. 2 år uden fester. Bo kommunikerer dette videre til festarrangørerne, som allerede har 

flere løsninger i spil. 

 

4. Bygge budget 
Det reviderede projekt er afleveret ude ved Kimbo, som vil regne på byggeriet igen når han er hjemme fra 

ferie. I den forbindelse bliver byggeriet skilt ad i sine bestanddele, således at sejlklubben kan vurdere hvilke 

poster man ønsker selv at tage sig af i stedet. 

Der er dog en udfordring ift. at materialepriserne er steget meget markant på det seneste, hvilket løber 

videre til sejlklubben. 

De fonde som har givet tilskud har allerede godkendt det nye reviderede projekt forslag. 

Det ser p.t. ud til at der mangler godt en mio., plus en række ting som ikke er inkluderet. Totalt set måske 

ca. 1.5 mio. 

Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor man beder medlemmerne tage stilling til 

hvordan projektet skal realiseres (håndværker-arbejde kontra medlems-arbejde) hhv. finansieres. 

Der er diskussioner med Nibe Havn om at denne kan bidrage med et årligt beløb efter nærmere aftalte 

vilkår. Dette ville så kunne bruges til at finansiere en yderligere belåning. Sejlklubben tror umiddelbart det 

kan være en fornuftig vej at gå. Det er dog nødvendigt med et konkret nedskrevet oplæg for at det kan 

vedtages. 

 

5. Opbygning af stativ til optimist joller 
Der er behov for snarest muligt at få lavet en opbevaringsløsning for optimistjoller - forventet pris ca. 3.000 

kr. Bo koordinerer. 

 

6. Opdatering af forsikringer 
Som følge af de mange jolleindkøb er der behov for at få opdateret vores forsikringer, således at disse 

dækker: 

- 18 optimister (forsikring ansvar) 

- 1 wayfairer jolle til 70.000 kr. (forsikring ansvar+kasko) 

- 1 laserjolle til 30.000 kr. (forsikring ansvar+kasko) 

- 3 zoom8 joller til totalt 30.000 kr. (forsikring ansvar) 

Jens undersøger opgradering af forsikringer jf. ovenstående liste. 

@Jens: Undersøg opgraderinger af forsikringer i forlængelse af nyindkøb af joller. 

 

7. Evt 
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Intromøde for nye sejlere i Nibe Havn 
Der er enighed med LO om at det ville være givet godt ud for både sejlklubben og havnen at arrangere en 

aften med ”intro for nye medlemmer”. Dette bl.a. med henblik på at orientere nye sejlere på havnen om alt 

det praktiske forbundet med optagning- og søsætning af både. 

Det vil være at foretrække at både sejlklubben og havnefogeden er repræsenteret. 

@Bo: Koordiner dato for intro-arrangement med LO. 

 

Åbning af klubhus for gæstesejlere 
Det er ønskværdigt at klubhuset åbnes op for gæstesejlere igen, så snart de nuværende udfordringer er løst. 


