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Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 27/9-2021 

 

Møde detaljer 
Tidspunkt: 27/9-2021 kl. 18.30 

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 dagsorden og referat  

2 Formand 

 Udlån af RIB til Tall Ships race 

 Opstarts møde med limfjordskredsen. 

 Møde med vennerne. 

 DSRS oplæg (Svend) 

 

3 Byggeudvalg 

 Gennemgang af finanseringen. 

 Gennemgang af muligheder for byggeri og afledte 

konsekvenser. 

 Gennemgang af kontrakt med havnen. 

 Hvad skal vi have afklaret før en GF. 

 

4 Evt.  
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Aftalte opgaver fra mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Arranger møde med Nibe Sejlklubs Venner Peter 

2 Book klubhuset 1/11-2021 til DSRS arrangementet og hjælp Svend 

med at få materiale på hjemmeside + facebook. 

Jesper 

3 Find metode for styring af kalender for klubhus m.m., og hold styr 

på denne i løbet af vinteren. 

Jesper 

4 Forbered byggemodeller til præsentation for medlemmer. Peter 

5 Hjælp Peter med at kvalitetssikre modellerne for byggeprojektet, 

bagvedliggende beregninger m.m. 

Hans & Kurt 

6 Færdiggør udkast til aftale med havnen og diskuter med Ruddi. 

 

Bo 

7 Del SejlSikkert oplæg på sejlklubbens facebook side. 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 13/9-2021: Godkendt. 

Godkendelse af dagsorden for dette møde: Godkendt 

 

2. Formand 

 

Udlån af RIB til Tall Ships race 

Sidste gang der var Tall Ships Race i Aalborg blev der udlånt 2 RIB både inkl. skipper. Tall Ship races ønsker i 

2022 at gentage modellen fra sidste gang mod en betaling på 10.000 kr. 

Arrangementet afholdes 4.-6. august 2022, muligvis sammenfaldende med ungdomsafdelingens sædvanlige 

torsdags-træning. 

Bestyrelsen mener at det er en god måde at tjene 10.000 kr., og forventer at der vil være flere medlemmer 

som ønsker at støtte op. NS siger ja tak til opgaven – med egen besætning af bådene. 

 

Opstarts møde med limfjordskredsen. 

Dansk Sejlunion har lukket kreds-samarbejdet. Således er den nordøstjyske kreds (som Nibe Sejlklub var en 

del af) blevet lukket. Limfjordskredsen (vest for Nibe) har tidligere været meget aktiv, og klubberne har 

fortsat en del samarbejde selvom kredsen egentlig er lukket. ”Kredsen” ønsker at invitere Nibe Sejlklub ind i 

samarbejdet. 

Der kommer derfor et møde i Skive i Oktober. 

Idéer til emner for samarbejdet: Ungdomssejlads, kapsejlads, tur-samarbejde, materiel-samarbejde 



Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub  2021-09-27 

Side 3 af 4 

 

Bo, Peter og Regitse deltager. Såfremt der er flere der er interesserede kan de melde sig ved Bo, som 

koordinerer. 

 

Møde med vennerne. 

Bestyrelsen ønsker at afholde et møde med den nye bestyrelse i Nibe Sejlklubs Venner, med henblik på at 

sikre et godt samarbejde imellem de to foreninger. Peter arrangerer. 

@Peter: Arranger møde med Nibe Sejlklubs Venner 

 

DSRS oplæg (Svend) 

Svend har foreslået at DSRS inviteres ud til en aften hvor de fortæller om DSRS, det at være aktiv i DSRS 

m.m. Svend koordinerer arrangementet, som forventeligt bliver afholdt 1/11-2021. Sejlklubben bookes 

1/11-2021 til arrangementet. 

@Jesper: Book klubhuset 1/11-2021 til DSRS arrangementet og hjælp Svend med at få materiale på 

hjemmeside + facebook. 

 

Andre arrangementer i løbet af vinteren 

Der er flere medlemsarrangerede aktiviteter i støbeskeen (foredrag m.m.). Jesper koordinerer datoer for 

sådanne arrangementer. Såfremt medlemmer ønsker at afholde aktiviteter skal de henvende sig til Jesper 

(sekretær), som kan hjælpe med at booke klubhuset til aktiviteterne. 

 

@Jesper: Find metode for styring af kalender for klubhus m.m., og hold styr på denne i løbet af vinteren. 

 

Netværks-party ifm. kulturnatten 

Det tidligere diskuterede netværksarrangement er udfordret af at klubhuset er booket til et privat 

arrangement. For det konkrete arrangement er det svært at lave om, fordi det pågældende arrangement er 

kommunikeret ud til gæster m.m. 

Ordningen med privat leje af sejlklubben giver problemer for sejlklubbens aktiviteter. Bestyrelsen ønsker at 

finde en bedre model for at sikre at klubhuset er tilgængeligt for sejlklubbens aktiviteter fremfor at være 

booket lang tid i forvejen til private arrangementer. Bestyrelsen er dog også opmærksom på at det ville 

være uheldigt at spænde ben for private arrangementer som allerede er arrangeret. Der skal arbejdes på en 

bedre løsning på sigt. Peter tager en dialog med Michael Steglich-Petersen om sagen. 

@Peter: Diskuter booking af klublokale med Michael Steglich-Petersen. 

 

3. Byggeudvalg 

Gennemgang af finanseringen. 

Finansieringsmuligheder gennemgået på mødet jf. rundsendte excelark. 
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Gennemgang af muligheder for byggeri og afledte konsekvenser. 

Peter og Bo har regnet på byggeprojektet, hvilket er gennemgået på mødet. Indføres ikke heri, men er 

rundsendt til bestyrelsen som excelark. 

Der er opstillet 3 modeller for graden af eget arbejde: Mini, Midi og Maxi – med gradvist mere eget 

arbejde. 

Bestyrelsen vurderer at Mini modellen, med meget stor grad af eget arbejde, er urealistisk. Modellen 

forkastes således. De to andre forslag bringes videre til klubbens medlemmer på en ekstraordinær 

generalforsamling. Der er desuden den mulighed at forkaste hele byggeprojektet. 

Peter arbejder videre på at kunne præsentere modellerne for klubbens medlemmer. Hans og Kurt melder 

sig til at hjælpe med at kigge tingene igennem. 

@Peter: Forbered byggemodeller til præsentation for medlemmer. 

@Hans og Kurt: Hjælp Peter med at kvalitetssikre modellerne for byggeprojektet, bagvedliggende 

beregninger m.m. 

 

Gennemgang af kontrakt med havnen. 

Bo har lavet et udkast til en konkret aftale mellem sejlklubben og havnen omkring håndteringen af 

gæstesejlere. 

Bo arbejder videre med aftalen. Følgende indføres: 

- Tidsramme for aftalen 

- Opsigelsesvarsel 

- Genforhandlingsmuligheder 

- Tilknytning til byggeprojektet 

@Bo: Færdiggør udkast til aftale med havnen og diskuter med Ruddi. 

 

Hvad skal vi have afklaret før en GF 

Indført i ovenstående punkter. 

 

4. Evt. 

”Lady Tess” (doneret kølbåd) modtages af sejlklubben onsdag d. 29/9 kl. 19. 

 

Der holdes intro-møde for nye medlemmer af sejlklubben i morgen 28/9-2021 kl. 19.30. 

 

Dansk Sejlunion eftersøger SejlSikkert-ambassadører i landets sejlklubber. LO er allerede SejlSikkert 

ambassadør, men det kunne være fint med en mere. Muligheden deles på Facebook. 

@Jesper: Del SejlSikkert oplæg på sejlklubbens facebook side. 

 


