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Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 13/9-2021 

Møde detaljer 
Tidspunkt: 13/9-2021 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 (bestyrelsesmedlem) 

- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem) 

- Gunnar Christensen (suppleant) 

- Kurt Becher (suppleant) 

Mødeleder: Bo Bjerrum 

Referent: Jesper Kann 

Fraværende:  

Dagsorden for mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Godkendelse af referat og dagsorden  
2 Formanden 

- Rengøring i sejlklubben er mangel på sammen 
- Åbning af klubhus for gæstesejlere 
- Behandling af opfordring fra sejlerskole instruktør 
- Donation af kølbåd fra John Sohn 
- Input fra SUP team 
- Fælles holdning til køns debatten i sejlklubben 
- SURF SPOT 
- Køb af båd til pæle isætning (Aalborg kommune betaler) 
- Diskusssion af hvordan ekstreme hjælpe opgaver tildeles 

hvert udvalg 
- Status på afriggerfest/stander strygning 
- Status på trafikal situation og fornyelse af havnen 
- Tyveri fra ølkassen 
- Oprydning i koldhallen 

 

 

3 Byggeudvalg 
- Status 
- Hvordan kommer vi videre 

 

4 Sejlerskolen - status  
5 Ungdomsudvalg - status  
6 Kassereren - status  
7 Evt.  
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Aftalte opgaver fra mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Udarbejd udkast til regelsæt/forventninger om ordningen omkring 
fælles båd. 

Regitse 

2 Lav oplæg til nyt system for betaling og hold-kommunikation i 
samarbejde med Regitse. 

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 28/6-2021: Godkendt 

Godkendelse af referat fra 30/8-2021: Godkendt 

Godkendelse af dagsorden for dette møde: Godkendt 

 

2. Formanden 
 

Rengøring i sejlklubben er mangel på sammen. 
Der er i øjeblikket ingen rengøring af sejklubben, idet tidligere rengøringshjælp er stoppet. Det er ikke 

holdbart og der skal findes en løsning. 

Enten hører vi et professionelt firma til det, eller også spørger vi medlemmerne. 

Rengøring estimeres til ca. 22 t.kr. om året for rengøring en gang om ugen. Dette er ca. det dobbelte af 

hvad der er budgetteret med. 

Tidligere har der været rengjort 1 gang om ugen, med enkelte perioder (sommer med mange gæster), hvor 

man er gået op i 2 gange om ugen. 

Det besluttes at spørge sejlklubbens afdelinger først, om en af disse ønsker at tage opgaven for 20.000 kr. 

Såfremt der ikke er nogle der tager opgaven vælges et professionelt firma. 

 

Åbning af klubhus for gæstesejlere. 
Corona situationen er nu bedre, hvorfor det ville være fordelagtigt at åbne klubhuset for disse. 

Grundet de nuværende rengøringsproblemer må en åbning af klubhuset for gæstemedlemmer vente lidt 

endnu. Bestyrelsen ønsker dog en aftale med havnen omkring håndteringen af gæstesejlere. 
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Behandling af opfordring fra sejlerskole instruktør 
Det er uheldigt at den ene båd har haft en del problemer igennem sæsonen. Der er gjort hvad der har været 

muligt, alt taget i betragtning ift. at alt er baseret på frivilligt arbejde. 

Det er en uheldig situation, som det ønskes at mindske i fremtiden. 

 

Donation af kølbåd fra John Sohn 
John Sohn har en Mirage 28 stående på vinterpladsen som er til salg. John Sohn har besluttet at han hellere 

vil donere den til sejlklubben. 

Flere andre sejlklubber har et lignende setup hvor en stribe medlemmer betaler et årligt beløb for at være i 

et ”bådfællesskab”, hvor man har brugsret til en fælles båd. Sejlklubben ville skulle stå med ejerskab, 

forsikring, bekostning af materialer m.m. 

Bestyrelsen er positiv overfor muligheden – både donationen og ordningen med fælles klubbåd. 

Der skal udarbejdes et regelsæt for denne ordning. Regitze laver et udkast. 

 

@Regitse: Udarbejd udkast til regelsæt/forventninger om ordningen omkring fælles båd. 

 

Input fra SUP team 
SUB teamet har et ønske om container til opbevaring af SUB boards. 

SUB teamet har afleveret en projektbeskrivelse, og ønsker nu at rejse penge til projektet. 

Der er en stribe ting, som der skal der findes løsninger på: 

- Byggetilladelse 

- Placering på havnen 

- Skal container beklædes? 

Sejlklubbens bestyrelse er positiv overfor projektet, og ønsker at bidrage til projektet med en økonomisk 

tilskud på forventeligt ca. 5.000 kr. 

Den årlige betaling fra SUB medlemmer for opbevaring af SUB boards skal bestemmes ud fra at den skal 

være nogenlunde tilsvarende til lignende ordninger i andre klubber. 

Målsætningen for projektet skal økonomisk set være at det balancerer sig selv. 

 

Fælles holdning til køns debatten i sejlklubben 
Der har på det seneste været noget dialog omkring kønsopdelte klub-arrangementer – specifikt er 

”herrefed tur til fur” og ”Herreturen” nævnt. Begge arrangementer er private arrangementer organiseret af 

privatpersoner. Klubbens egne arrangementer er åbne for alle, uanset køn. 

Sejlklubben ønsker på sigt at afholde flere regelmæssige sociale ture for alle – uanset køn, bådtyper m.m. 
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SURF SPOT 
Sejlklubben er blevet kontaktet ift. etablering af spot til wind-surfing. Der er midler til projektet og frivillige 

kræfter. Der mangler dog en frivillig klub, som ønsker at bakke op om sagen. 

Bestyrelsen er positiv overfor projektet. 

 

Køb af båd til pæle isætning (Aalborg kommune betaler) 
Der mangler grej til isætning af pæle – væsentligste mangel er en båd. Der er penge til projektet. Der er 

uklarhed over hvad der er den smarteste løsning til projektet. Det vurderes at en pram af en art måske er 

bedre til opgaven. Der er behov for at finde ud af hvad den smarteste løsning, og dernæst at starte en 

dialog med LO om projektet. 

Første skridt er at finde ud af hvad det rigtige udstyr til opgaven er. Der er flere indikationer på at det 

udstyr, som er det rigtige til opgaven, ikke er foreneligt med dagligt havnearbejde. 

 

Diskussion af hvordan ekstreme hjælpe opgaver tildeles hvert udvalg 
Ekstreme hjælpe-opgaver skal fordeles således at alle medlems-grupper over en længere periode får 

mulighed for at bidrage og påvirke hvad udbyttet bruges på.  

Bestyrelsen vender sådanne muligheder i fremtiden, og fordeler efter bedste evne. 

 

Status på afriggerfest/stander strygning 
Der er ved at blive arrangeret en afriggerfest oppe i hallen. Nærmere info følger fra udvalget. 

 

Status på trafikal situation og fornyelse af havnen. 
Det planlagt møde blev aflyst, men der bliver arrangeret et nyt møde snarest muligt. 

 

Tyveri fra ølkassen 
Jørgen Rise holdes skadesfri såfemt der er svind i kassen. Døren til rummet holdes åben. 

 

Oprydning i koldhallen 
Der trænger til oprydning i koldhallen. Ungdomsudvalgets forældre indvolveres. 

 

3. Byggeudvalg 
 

Status 
Der er lavet et revideret tilbud af Kimbo på samlet set 3.700.000 kr.. Projektet er desuden blevet 

udspecificeret, så man kan se hvad der koster hvad.  
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Der mangler p.t. ca. 700.000 kr. Derudover har Nibe Sejlklub tidligere besluttet at bruge 475.000 i 

egenbetaling på projektet. 

 

Hvordan kommer vi videre 
Der er overordnet set tre mulige veje frem: 

1. Dyrt forslag – man betaler for at få det hele lavet som specificeret 

2. Billigt forslag – man betaler for det man har penge til, og laver resten selv. 

3. Mellem forslag – kompromis imellem de to ovenstående. 

Bestyrelsens holdning er at forslagene skal konkretiseres og fremlægges for sejlklubbens medlemmer på en 

ekstraordinær generalforsamling, hvorefter disse skal træffe beslutning om hvordan klubben bør gå videre 

med projektet. 

 

4. Sejlerskolen – status 
4 hold er kommet igennem praktisk eksamen. Der resterer 2 hold, som ikke kunne på dagen. 

Status på teori er at der er 10 på venteliste. 

Afholdelsen af praktisk eksamen forløb med stor succes – en hyggelig dag med glade kursister, god mad og 

masser af klub-hygge. 

Der mangler 2 instruktører til praktisk sejlads i 2022. 

 

5. Ungdomsudvalg – status 
Krabbeklubben er overstået for i år, efter en succesfuld sæson med flere nye børn. Krabbeklubben håber på 

at kunne afholde nogle enkelte arrangementer henover vinteren. 

Optimist-sæsonen er grundlæggende gået godt. Et par optimist-sejlere har dog ønsket sig at melde sig ud 

efter at have modtaget en regning – emnet blev også diskuteret på sidste bestyrelsesmøde. 

Ungdomssejlerne ønsker mere ”træning”. Det har været forsøgt at etablere dette i foråret, men det er på en 

eller anden måde ramt skævt. Der mangler p.t. frivillige hænder til at finde på noget andet til dem. 

Totalt set er der ca. 50 indmeldte i ungdomsafdelingen. 

Som tidligere diskuteret er der behov for at finde en ny løsning på betaling og kommunikation med hold i 

sejlklubben. Opgaven er allerede placeret ved Jesper. Regitse og Jesper kigger på det. 

Der er stillet er forslag om at instruktører kan få et tilskud til grej til instruktør-opgaven. P.t. tilbydes alle 

instruktører en jakke med logo og navn, hvilket er det der p.t. er mulighed for. 

Der har været udfordringer med forældre der ryger ifm. aktiviteter med børn. Sejlklubben har svært ved at 

forbyde rygning på havnens arealer, da disse er offentlige. Sejlklubben vil dog tilskynde at man opfordrer 

forældre m.fl. til at rygning skal foregå udenfor børns synsvidde. 

@Jesper: Lav oplæg til nyt system for betaling og hold-kommunikation i samarbejde med Regitse. 
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6. Kassereren – status 
Intet nyt ift. generel klubøkonomi siden sidste møde. 

Ift. jolle-indkøb er der nu købt en laser-jolle mere, således at donationen fra Spar Nord kan lukkes. 

 

7. Evt. 
Der er klub-konference d. 12-13. november (arrangeret af Dansk Sejlunion) i Vingsted centret (nær Vejle). 

Bo og Peter deltager – flere er meget velkomne. Peter koordinerer. 

 

Der er dialog med flere foreninger om at lave et arrangement i Klitgård i forlængelse af projektet ”Det blå 

kalder”, med formål at fremme vandsport og søsport. Aalborg Kommune er villige til at støtte 

arrangementet, og ser gerne at det har en vinkel omkring børn og unge. 

 

 


