
26. september 2021 

Referat af generalforsamling i Nibe Sejlklubs Venner tirsdag 20. september 2021 klokken 
18.00, Bryggen 70, 9240 Nibe (Sejlklubbens lokaler) 

Til stede 
Morten Nedergaard Thorsager (formand)

Hanne Nedergaard Thorsager (næstformand)

Birgitte Kold Andersen

Luna Folsø (suppleant)

Joan Jacobsen 
Peter Harald Marlborg (suppleant) 
Søren Overgaard Nielsen (sekretær)

Trine Uldahl Nielsen (Kasserer)


samt 

25 medlemmer af Nibe Sejlklubs Venner  

Dagsorden 
1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab for 2020

4) Fastlæggelse af kontingent (Kontingentet er blevet fastholdt på samme niveau på grund af 
manglende generalforsamling inden udsendelse af kontingentopkrævning)

5) Behandling af indkomne forslag:


a) NSV-flag til stander foran klubhus

b) Polo-shirt med NSV-logo til fredagsbartendere.

c) Musikanlæg til fredagsbar 


6) Valg til bestyrelse

7) Valg af suppleanter

8) Eventuelt


Referent 
Søren Overgaard Nielsen


Anvendte forkortelser 
NSV: Nibe Sejlklubs Venner

NS: Nibe Sejlklub


Generalforsamlingen påbegyndtes klokken 18.16


1) Valg af dirigent 
På formandskabets opfordring var Ulla Borup blevet bedt om at påtage sig hvervet som dirigent. 
En samlet generalforsamling bifaldt beslutningen, og Ulla Borup blev uden indsigelser valgt som 



dirigent. Indledningsvis konstaterede dirigenten, at indkaldelse til og dagsorden for 
generalforsamlingen var udsendt rettidigt, og det samme gjaldt den endelige dagsorden med 
tilføjelse af indkomne forslag. Herefter gav dirigenten ordet til formanden. 


2) Formandens beretning 
Formand Morten Thorsager berettede om sæsonen 2020/2021, som naturligt har været påvirket 
af COVID-restriktioner. Ikke mindst har foreningens kerneoperation, Fredagsbaren, været påvirket. 
I forbindelse med nedlukningen roste formanden NSVs medlemmer for at bakke op om 
alternativet - en virtuel fredagsbar - som visse aftener havde bedre omsætning end en normal 
fredagsbar før COVID, særligt fordi NSV ikke havde noget varekøb på disse virtuelle aftener.


Formanden bemærkede også, at det var glædeligt, at Nibe Sejlklubs ungdomsafdeling kunne 
have næsten fuld aktivitet på vandet denne sommer, da formelle COVID-restriktioner nemt kunne 
overholdes dér. I forlængelse heraf nævnte formanden, at NSV ved ét af NS’s “krabbe”-
arrangementer havde doneret redningsveste og krabbefiskestænger, således at alle NS-krabber 
kunne komme på broerne og fiske. Af øvrige donationer fra NSV til NS-krabberne fremhævede 
formanden indkøb af en elmotor samt et batteri og oplader til krabbeklubbens gummibåd og 
selvfølgelig NSVs to større donationer - Zoom-8-joller til de større ungdomssejlere. 


Formanden redegjorde endvidere for, at fredag 5. november 2021 indledes fredagbar-sæsonen 
med en helt almindelig “før covid”-fredagsbar. Formanden udtrykte ønske om, at vi på den anden 
side af COVID kan få genskabt den samme gode fredagsbarskultur, som kendetegnede NSV-
baren før nedlukningen. 


Til trods for, at fredagsbaren har været lukket i et år, har medlemstilslutningen til NSV været 
næsten uforandret. I den forforbindelse bemærkede formanden, at det som altid var bestyrelsens 
ønske at udvide NSVs medlemsskare. 


Afslutningsvis berettede formanden, at han og næstenformanden ikke længere vil udgøre NSVs 
formandskab, men at begge ønsker at indtræde i bestyrelsen som suppleanter.


Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til formandens beretning. En skriftlig version af 
formandsberetningen kan findes på Nibe Havns hjemmeside. 


3) Fremlæggelse af regnskab for 2020 
Kasseren indledte med at fortælle, at omsætningen i 2020 helt naturligt var faldet pga COVID. 
Videre redegjorde kasseren for NSVs regnskab pr 31. december 2020. COVID-årets indtægter fra 
fredagsbar og kontingenter var kr. 28.457,- og omkostninger til varekøb, donationer (herunder 
Zoom 8-jolle), møder samt gebyrer til pengeinstitut udgjorde kr. 26.369,-. Således blev årets 
resultat kr. 2.088,-. NSVs egenkapital var pr 31. december 2020 kr. 45.447,-. Kasseren kunne 
berette om en nettofremgang på fire medlemmer trods COVIDs dæmpende effekt på NSVs 
aktiviteter. Kasseren havde medbragt regnskabskopier til de fremmødte, ligesom hun stod til 
rådighed for gennemgang af regnskabets bilag ved generalforsamlingen. Der var ingen 
kommentarer til kasserens beretning. Et regnskab for regnskabsåret 2020 vil være at finde på 
Nibe Havns hjemmeside snarest.


4) Fastlæggelse af kontingent 



Kontingentet er uændret dette år ( kr 100,-) og er opkrævet før generalforsamlingen, da det pga. 
af COVID-situationen ikke har været muligt at afholde en rimelig og lovmæssig generalforsamling 
før kontingentopkrævning. Ved generalforsamlingen 2022 vil NSVs kontingent som altid blive 
revurderet. 


5) Behandling af indkomne forslag: 
a) NSV-flag til stander foran klubhus

b) Polo-shirt med NSV-logo til fredagsbartendere.

c) Musikanlæg til fredagsbar


a) NSV-flag til stander foran klubhus 
Det er blevet foreslået, at der på standeren foran klubhuset skal være et NSV-flag med logo. 
Begrundelsen herfor var, dels at NSV bidrager til NS virke, dels at det vil være naturlig måde at 
gøre opmærksom på foreningens eksistens ikke bare over for havnens egne brugere og 
sejlklubbens medlemmer, men også for udefrakommende gæster. Samtidig vil det give et 
bredere billede af aktiviteter i tilknytning til Nibe Sejlklub.

I den sammenhæng blev det bemærket, at det ikke er kutyme i andre havnes sejlklubber, at 
tilknyttede foreninger har flag i sejlklubbens stander. Endvidere blev det påpeget, at NSV er en 
selvstændig forening, og den ikke har en formel vedtægtsbestemt tilknytning til NS. Endelig 
blev det anført, at at standeren vil være strøget uden for sæsonen, hvor NSV gennemfører langt 
hovedpartens af foreningens aktiviteter, herunder fredagsbar. 

I forlængelse heraf blev det foreslået, at NSV som alternativ kunne arbejde for opførelse af en 
“sponsor-væg”, så NS’ sponsorer, heriblandt NSV, bliver synlige for klubhusets gæster. En 
sådan løsning ville også være en fordel i NS’ eget sponsorarbejde. På generalforsamlingen var 
der opbakning til, at NSVs bestyrelse arbejder videre med ideen om sponsorvæg i forbindelse 
med opførelsen af et nyt klubhus.


b) Polo-shirt med NSV-logo til fredagsbartendere. 
Et forslag om polo-shirts til bartendere i fredagsbaren og medhjælpere ved NS’ arrangementer 
blev af generalforsamlingen modtaget positivt, og der var enighed om, at bestyrelsen arbejder 
videre med ideen. Undervejs i debatten blev det foreslået, at navneskilte med logo ville være et 
nemmere realiserbar alternativ, og generalforsamlingen var ikke afvisende overfor ideen, hvis 
polo-shirts ikke var en praktisk mulig løsning. Uanset løsning var der på generalforsamlingen 
opbakning til, at NSV får udarbejdet eget logo. 


c) Musikanlæg til fredagsbar 
Der var bred opbakning til at forbedre musiksituationen ved fredagbarer, og livslange 
medlemmer gjorde opmærksom, at dæmpet musik traditionelt havde udgjort en 
stemningsmæssig ramme for fredagsbaren. Forslagene varierede fra en simple DAB-radio til 
mere avancerede løsninger. Imidlertid var der enig om, at løsningen skulle være teknisk nem at 
anvende. Bestyrelsen vil snarest finde en løsning. 


6) Valg til bestyrelse 
Peter Harald Marlborg valgtes enstemmigt til bestyrelsen. Suppleant Luna Folsø udtræder pga. af 
bopæls- og havneflytning.




7) Valg af suppleanter 
Morten Nedergaard Thorsager og Hanne Nedergaard Thorsager valgtes som suppleanter. 


8) Eventuelt 
Indledningsvis blev foreslået, at NSV skal have en tydeligere og mere informativ profil på Nibe-
havn.dk. Der var bred opbakning til forslaget, og bestyrelsen vil snarest tilvirke, at NSV bliver 
præsenteret mere informationsrigt på nibe-havn.dk.


I overensstemmelse med beslutningen på forrige bestyrelsesmøde blev Jørgen Christensen 
(Sønderholm) og Ole Asp (Bryggen, Nibe) udnævnt som livsvarige æresmedlemmer af Nibe 
SejlKlubs Venner. Begge æresmedlemmer fik overrakt beviser på deres særlige medlemsstatus, 
og en teaktræsplade med sølvskilte med æresmedlemmernes navne blev præsenteret. At dømme 
efter generalforsamlingens reaktion er udnævnelserne fortjente, velvalgte og nød 
generalforsamlingens fulde opbakning.

 
Klokken 19.05 kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet.


På bestyrelsens vegne


Søren Overgaard Nielsen


