
 

 

Formandsberetning 2021 
Nibe Sejlklubs Venners generalforsamling den 20. september 2021. 
 
Alle forrige formandsberetninger, som jeg har haft den glæde at aflægge, er altid startet med at det 
forgangne år har været et super år.  
God økonomi, flere medlemmer og ikke mindst nogle rigtig gode donationer til Nibe Sejlklub. 
Det har jeg desværre ikke mulighed for i denne beretning. 
Sidste års generalforsamling var den 10. marts. Den 11. marts lukkede statsministeren så 
Danmark ned. Det betød at vores fredagsbar lukkede og alle arrangementer i Nibe sejlklub, hvor vi 
har kunne tjene penge ved at åbne baren blev aflyst. 
På medlemmernes initiativ åbnede mand dog Fredagsbaren virtuelt en række fredage.  
Det var der rigtig god økonomi i. 
Der var optræk flere gange til at vi kunne komme i gang, men enten lukkede hele samfundet ned 
igen eller så var det alene Dansk Sejlunions retningslinier, som ikke gav mulighederne. 
Vi har således ikke kunne udnytte mulighederne ved de ekstra antal bestyrelsesmedlemmer, som I 
valgte ind ved sidste generalforsamling.  
Nibe Sejlklub kunne heldigvis sejle det meste af sejlersæsonen og der var således igen brug for 
Nibe Sejlklubs Venners donationer. 
Frem til nu har vi doneret en elmotor, en snes redningsveste, fiskestænger og -net til 
krabbeklubben. To Zoom8 joller til ungdomsafdelingen og et nyt storsejl til IB2 skolebåden. 
Så igen i år har jeres kontingent og indtægter fra fredagsbaren lukket nogle umiddelbare mangler i 
Nibe Sejlklub. 
Hverken vores barvagter eller sponsorer til julebanko kan roses i år, da de ikke har haft mulighed 
for at vise deres betydning for vor forening. 
Men heldigvis ændre det sig snart. 
Vi forventer at kunne åbne Fredagsbaren den første fredag efter standerstrygning.  
Det skulle gerne være den 5. november og så kan vi kun krydse fingre for at Danmark kan holde 
sig fri af endnu en nedlukning. 
Der vil være udfordringer i den kommende sæson. 
Vi skal igen føle det naturligt, at dukke op til sociale arrangementer, såsom Fredagsbar, fælles 
spisning og julebanko. 
Vi skal have fat i nye medlemmer. Vennerne har jo ikke haft mulighed for at være specielt synlige 
det sidste 1,5 års tid. Der er derfor mange nye medlemmer, som mangler at melde sig ind i 
Vennerne. 
Og så skal ikke mindst samarbejdet med Nibe Sejlklub genetableres. 
Nibe Sejlklubs Venner er ikke længere direkte repræsenteret i Nibe Sejlklubs bestyrelse og det 
almindelige samarbejde/koordination har været indstillet siden den sidste generalforsamling i Nibe 
Sejlklub i april. 
Årsagen vurderes ikke at være af organisatoriske årsager men på grund af personlige relationer.  
Da Hanne og jeg er den del af dette, genopstiller vi derfor ikke igen til denne fantastiske forenings 
bestyrelse, men alene som suppleantkandidater. 
Dette var således min sidste formandsberetning for denne gang. 
Tak. 
   
 
Morten Nedergaard Thorsager 
Formand.       


