
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub  2021-11-22 

Side 1 af 2 

 

Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 22/11-2021 

 

Møde detaljer 
Tidspunkt: 22/11-2021 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) – online deltagelse 

- Gunnar Christensen (suppleant) 

- Ruddi Mortensen 

Mødeleder: Bo Bjerrum 

Referent: Jesper Kann 

Fraværende:  

- Kurt Becher (suppleant) 

 

Dagsorden for mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Byggeri af nyt klubhus Bo 

2 Evt.  
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Aftalte opgaver fra mødet 
Nr. Emne Ansvarlig 

1 Forbered materiale til spørgetime + generalforsamling Peter+Bo 

2 Forbered invitation til ekstraordinær generalforsamling Bo 

3 Læg invitation til generalforsamling på hjemmeside + facebook. Jesper 

4 Rundsend invitation til generalforsamling på mail. Jens 

 

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

 

Referat af mødebeslutninger 
 

1. Byggeri af nyt klubhus 

Aht. finansieringen fra Aalborg Kommune (AK) skal vi inden 17. december have besluttet om vi agter at 

bygge nyt klubhus i 2022. Hvis ikke AK modtager besked herom inden 17. december 2021 vil det lovede 

sponsorat på 700.000 kr. ikke blive medtaget på 2022 budgettet, hvorfor det tidligst kan gives i 2023. Til 

den tid vil nogle af de andre tilsagn om midler til projektet være faldet for en udløbsdato. 

Der diskuteres forskellige muligheder og modeller for finansiering af projektet – herunder yderligere 

funding, medlems-finansiering, sponsorat fra havneforeningen, moms-refusion m.m. Bestyrelsen er 

indstillet på at søge yderligere funding i løbet af året 2022, men der er brug for en beslutning fra 

medlemmerne i december om hvorvidt foreningen ønsker at gennemføre bygge-projektet. Grundlaget for 

den beslutning defineres som ”worst-case” økonomien, dvs. det vi er sikre på som tingene ser ud p.t. (ingen 

yderligere funding, moms-refusion eller andet). 

Klubbens økonomi er ifm. igangsættelse af et sådant projekt afhængigt af et sponsorat fra SI/HF. Dette 

sponsorat er ikke vedtaget endnu, men det noteres at den nuværende bestyrelse i havneforeningen er 

positiv omkring forslaget og indstillet på at arbejde for at få det til at lykkes. 

Det besluttes at lave et nyt løsningsforslag som ligger imellem det tidligere droppede Mini (laveste 

medlemsbetaling, højeste arbejdsindsats) og Midi (mellemhøj medlemsbetaling, lavere arbejdsindsats). 

Det besluttes at der er behov for at afholde en ekstraordinær generalforsamling 15. december 2021. Inden 

da arrangeres en ”spørgetime” den 6. december. 

Der skal indkaldes til generalforsamling inden 24. november 2021. 

 

@Peter+Bo: Forbered materiale til spørgetime + generalforsamling. 

@Bo: Forbered invitation til ekstraordinær generalforsamling. 

@Jesper: Læg invitation til generalforsamling på hjemmeside + facebook. 

@Jens: Rundsend invitation til generalforsamling på mail. 


