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NIBE SEJLKLUB  
 
Referat af Generalforsamling i Nibe Sejlklub 
Tirsdag den 10. marts 2020, start kl. 19.00 
 

 
Formand Ruddi Kruse Mortensen bød velkommen til generalforsamling 2020 
for Nibe Sejlklub. 

 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Erik Møller. 
Erik blev valgt med applaus og konkluderede, at indkaldelsesproceduren mv. 
var jf. vedtægterne. Dog at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig 
for så vidt angår vedtægtsændringer. Generalforsamlingen (GF) havde ingen 
indvendinger hertil, og generalforsamlingen kunne hermed gennemføres. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Ruddi Kruse Mortensen gennemgik bestyrelsens beretning. Se bestyrelsens 
beretning bagest i dette referat.  
 
Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning, som blev godkendt med 
applaus.  
 
Formanden blev herefter af den siddende bestyrelse, ved Peter Staun, takket 
for den store indsats gennem årene som formand med en erkendelighed og 
applaus. Også Morten Thorsager fra NSV takkede den afgående formand med 
en erkendelighed og applaus. Formanden takkede for anerkendelserne og 
alle bestyrelsesmedlemmer, som beredvilligt har ydet en stor indsats gennem 
skiftende bestyrelser for at nå de omfattende mål, der er nået i NS. 

 
3. Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse, samt budget for 

2020 
Jens Milthers fremlagde regnskab for 2019, via gennemgang af forskellige 
præsentationer (slides) i form af både procentvise afvigelser i forhold til 
sidste år og i form af faktuelle tal. Tilsvarende er budgetforslag for 2020 i 
samme præsentation. Regnskabet var fremsendt til medlemmerne forlods. 
 



 
 

Side 2 af 15 
 

 
 
Regnskab 2019 
For regnskabsåret er der et samlet overskud på 66.000,- kr. (efter 
klubhusdrift og efter afskrivninger).  
 
Budget 2020 
Budget for 2020 blev fremlagt med reference til tidligere år. Der budgetteres 
med et overskud efter klubhusdrift på ca. 12.000 kr.  
 
Efter Jens’ grundige gennemgang blev der mulighed for at stille spørgsmål til 
regnskab og budget. 
 
Der var et enkelte spørgsmål af regnskabsteknisk karakter vedr. 
afskrivninger som blev afklaret. 
 
Herefter kunne regnskabet 2019 samt budget for 2020 godkendes med 
applaus. 

 
4. Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtaget at fastholde kontingentsatserne: 
Almindeligt kontingent:  600,- kr. 
Ægtefælle kontingent: 800 kr. (600+200)  
Junior kontingent: 350 kr. 
Godkendt jf. godkendelse af budgettet ovenfor. 
 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag  
5.1 Forslag til ændring af vedtægter §4… ændres således at der kan optages 
medlemmer i juniorafdelingen fra 3 år til og med 17 år. 
Forslagsstiller: Bestyrelsen (ungdomsudvalget) 
 
Forslaget blev uddybet af Bo Bjerrum, som redegjorde for, at den store 
tilstrømning af børn i krabbeklubben, har medført et øget behov for at sænke 
alderen til 3 år, da mange af disse børn også har mindre søskende, som gerne 
vil deltage. Forslaget var på dagsordenen i 2017 og blev her på den ordinære 
og en ekstraordinær generalforsamling ændret til fra 8 til 5 år, i forbindelse 
med opstarten af krabbeklubben. 
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Der stemmes ved håndsoprækning og næsten alle stemmer for. Da GF ikke er 
beslutningsdygtig, skal forslaget fremlægges ved endnu en GF, ordinær som 
ekstra ordinær. 
 
Punktet gav efterfølgende anledning til diverse drøftelser ang. både den nede 
og øvre grænse, hvor det blev foreslået helt at fjerne en nedre aldersgrænse, 
hvis dette er i overensstemmelse med Dansk Sejlunions regler. Tilsvarende 
blev det fra ungdomsudvalget foreslået at hæve grænsen for optagelse af 
ungdomsmedlemmer til 23 år, da flere medlemmer i denne kategori ønsker 
at bevare tilknytningen og sammenholdet med de unge. Dette læner sig 
meget godt op ad Dansk Sejlunions aldersgrænse for ”Youngsters” kategorien 
i J/70 både. Der var på GF fuld opbakning til et sådant forslag, som den 
kommende bestyrelse vil undersøge nærmere og fremstille forslag om på en 
kommende GF. 
 
5.2 Klubhusrenovering og tilbygning. Forslag til øget egenfinansiering ved 
belåning mod økonomisk opbakning fra havnens driftsorganisation. 
Forslagsstiller: Bestyrelsen (driftsudvalg/byggeudvalg/fundraisingudvalg) 
 
En status på projektet blev givet af Peter Staun fra bestyrelsen og 
byggeudvalget, hvor der oplyses at der til projektet er opnået byggetilladelse, 
at der har været afholdt licitation med 3 bydere ud fra licitationsmateriale, 
hvoraf KIMBO havde laveste bud. Prisen var dog noget over budget, hvorfor 
der i samarbejde med KIMBO er udarbejdet et reduceret projekt, som var 
uddelt på GF og ophængt i klublokalet.  
 
Herefter fremlagde formanden det økonomiske perspektiv. Det samlede 
budget incl. eget arbejde er pt. 6,7 mill., der er givet tilsagn om 3,9 mill., så der 
mangler pt. 2,8 mill. Fundraisingudvalget anser det for realistisk at kunne 
rejse yderligere 1 – 2 mill. Herved udestår en restfinansiering på mellem 0,8 – 
1,8 mill., som enten skal findes ved øget belåning, øget eget arbejde, en 
beskæring af projektet eller en kombination af disse. En beskæring kan være 
vanskeligt, da projektet allerede er beskåret i forhold til aktuelle 
bidragsydere pt., hvorfor det kan være svært at opnå opbakning til endnu en 
beskæring. Herved er der de øvrige handlemuligheder, hvoraf den ene er øget 
belåning mod at havnedriften bidrager yderligere til det maritime center. 
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Der er på GF i 2017 givet en hensigtserklæring på en belåning på 0,4 mill., 
som er indeholdt i det aktuelle tilsagn om finansiering. Bestyrelsen foreslår i 
yderste konsekvens, at der optages et tillæg hertil, på maksimalt 1,1 mill., 
mod at havnedriften medvirker til finansiering over en 20-årig periode, som 
ydelse for delvis brugsret til lokaler for gæstesejlere, autocampergæster, 
havnens gæster og øvrige havnerelaterede aktiviteter.  
 
Emnet gav anledning til drøftelse af alternativer, så som øget eget arbejde, 
hvilket bestyrelsen også betragter som en mulighed, under forudsætning af at 
det ikke er ”Tordenskjolds soldater”, som står med opgaven, men at der løftes 
i flok.  
 
Der stemmes om en tilkendegivelse ved håndsoprækning og næsten alle 
stemmer for og ingen imod. Bestyrelsen arbejder herved videre med 
fundraising og aktuelle muligheder for finansiering med tilkendegivelsen om, 
at der kan indregnes maksimalt 1,5 mill. i belåning. Der optages dog intet lån 
før GF bliver præsenteret for den endelige finansieringsplan, når 
fundraisingarbejdet betragtes som udtømmende, forventelig ultimo 2020. 
 
Bestyrelsen henleder dog opmærksomheden på, at der arbejdes under stort 
pres fra de fonde, som allerede har givet tilsagn om støtte, da tilsagnet kun er 
gældende i en begrænset periode. 
 
 
6. Valg af formand 
Ruddi Kruse Mortensen (på valg, modtager ikke genvalg) 
Bo Bjerrum blev valgt med applaus 

 
7. Valg af kasserer 
Jens Milthers (ikke på valg) 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Pia Eriksen (ikke på valg) 
Peter Staun (ikke på valg) 
Mette Thomassen (på valg, modtager ikke genvalg) 
Mads Ullits, valgt med applaus 
Morten Thorsager (på valg, modtager ikke genvalg) 
Lars Holm, valgt med applaus 
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Claus Kirring (ikke på valg, men ønsker at fratræde) 
Hans Johnny Madsen, valgt med applaus 
 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
Hanne Thorsager, valgt med applaus 
Gunnar Christensen, valgt med applaus 
 

10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant  
Revisorer: 
Børge Nygaard (på valg, genvalgt med applaus) 
Lars Andersen (på valg, genvalgt med applaus) 
Revisorsuppleant: 
Peter Nielsen (på valg, genvalgt med applaus) 
 
11. Eventuelt 
Morten Thorsager fremlagde indkøbsaftale med Resen Sejl, som indebærer 
et direkte sponsorat til ungdomsafdelingen, hver gang et medlem af NS 
køber et sejl. 
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BESTYRELSENS BERETNING 
NIBE SEJLKLUB 2020 

 
 
 
 
BESTYRELSEN 
 
Endnu et år i er gået i Nibe Sejlklub (NS) og også i dette år er der søsat nye tiltag. Vi 
må dog endnu engang konstatere, at projekt ”klubhusudvidelsen og renovering” har 
krævet meget opmærksomhed. Der gives en status på arbejdet i det forgangne år på 
denne generalforsamling.  
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder dette år, hvor opgaverne primært har 
været styret af årets målsætninger for sejlklubbens 6 udvalg: 
 

 Dataudvalget 
 PR-udvalget 
 Sejladsudvalget 
 Arrangementsudvalget  
 Driftsudvalget  
 Ungdomsudvalget 

Som i de forgangne år, er der med udgangspunkt i Sejlklubbens 2020 visionsplan, 
opstillet en række realistiske og målbare mål for bestyrelsesåret 2019. Målene 
udføres af udvalgene, som udover koordinatorerne består af mange frivillige. Vi kan 
stadig godt bruge flere frivillige til de forskellige udvalg, så har man lyst til at give en 
hånd med inden for et bestemt område, så er det blot at give besked til en i 
bestyrelsen.  
 
Som tidligere annonceret bliver det min sidste beretning i Nibe Sejlklub… nye unge 
og ivrige sejlere og frivillige, er klar til at tage det næste skridt i Nibe Sejlklub. Det er 
derfor nærliggende at gøre status, nu hvor vi netop har påbegyndt et nyt årti og vi 
nærmer os afslutningen på Sejlklubbens 2020 visionsplan. 
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Vi har gennem årene haft travlt og meget nyt er sket. I 2014 ændrede vi 
sejlklubbens struktur således at vi nu har 6 faste udvalg, repræsenteret af hver sit 
bestyrelsesmedlem, som tager sig af alle opgaver i sejlklubben. Det har først og 
fremmest medført, at ansvaret for alle sejlklubbens opgaver finder vej til de rigtige 
udvalg. Herved har vi fået plads til flere aktiviteter og fået flere frivillige til at klare 
opgaverne. 
Dernæst udarbejdede vi i 2015 en visionsplan under mottoet, ”Puls og vand i håret”, 
med det formål at skabe flere aktiviteter på vandet… herunder at få havnens mange 
både ud på fjorden. Det blev der en såkaldt 2020 visionsplan ud af… en indikation af, 
hvor vi så Nibe Sejlklub i 2020. Visionsplanen består af en lang række delmål, med 
udgangspunkt i sejlklubbens værdigrundlag og overordnede visioner: 
 
Værdigrundlag: 
 

 Vi vil mangfoldigheden, plads til alle 
 Vi skal have det sjovt på vandet 
 Sikkerhed gennem godt sømandsskab, sejlerskolen 

 
 
Visioner, overordnede 2020: 
 

 250 NS-medlemmer 
 100 NSV-medlemmer 
 40 junior-medlemmer 
 6 ungdomstrænere 
 40 surfermedlemmer  
 Udvidelse af klubfaciliteter 
 Flere frivillige i udvalg 
 Øget klubengagement fra medlemmerne 
 Øget samarbejde med HF-S/I om tiltag på havnen, klublokaler, medlemsblad, 

faciliteter for gæstesejlere, markedsføring mv. 
 
Alle frivillige har arbejdet ihærdigt på at nå de mange delmål i denne visionsplan, og 
heldigvis har vi nået næsten alle mål… nogle har vi endda overskredet og andre, så 
som vores klubhus udestår stadig. Vi har dog stadig lidt tid at løbe på inden 2020 
rinder ud. 
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UNGDOMSUDVALGET 
 
Specielt er vi imponeret over medlemsudviklingen og især den udvikling 
ungdomsafdelingen har gennemgået, fra at være tæt på lukningstruet til at være 
ikke mindre end 43 børn registret ultimo 2019, hvoraf en stor del skyldes 
krabbeklubben, som forhåbentlig over tid giver sejlklubben mange nye sejlere. Ikke 
blot de unge, men flere forældre er startet på duelighedskursus, hvilket er meget 
positivt. Imponerende, at skaren af frivillige omkring ungdomsarbejdet faktisk 
allerede i 2019 rundede målsætningen på 40 medlemmer for 2020. Det er rigtig 
godt gået!  
Klart, det er ikke uden udfordringer at holde styr på så mange børn og unge, så det 
trækker naturligvis mange veksler på alle tilknyttede frivillige og på vores materiel, 
så her har vi også bruge for flere hænder. Ungdomsudvalget har som vanligt mange 
aktiviteter på programmet og således også i det år som er gået. 
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DATAUDVALGET 
 
Også seniorer har været i stor vækst, så vi ultimo 2019 har registreret 254 
medlemmer i alt til Dansk Sejlunion, heraf naturligvis også en del medlemmer fra 
havneforeningen, via foreningernes samlingsprojekt ”mangfoldighed, synergi og 
fællesskab på Nibe Havn”, men det er specielt værd at bemærke, at rigtig mange 
nye medlemmer er kommet til, grundet øgede tilbud og ihærdige frivillige. Det synes 
jeg godt at vi kan være stolte af i Nibe Sejlklub. Det øgede medlemsantal giver  
sejlklubben et langt bedre fundament i årene fremover, både økonomisk, men i 
særdeleshed udviklingsmæssigt og på aktivitetsfronten, hvor langt flere frivillige kan 
byde ind efter lyst, evner og ressourcer. Nibe Sejlklub har med tiden påtaget sig det 
primære ansvar for de sociale aktiviteter, uddannelse af sejlere og rekruttering af 
nye medlemmer til havnen. Målet på de 250 medlemmer blev således nået i 2019. 
Kun ganske få andre klubber på landsplan kan måle sig med den udvikling. 

 
 
Som det ses, indeholder visionsplanen også ambitiøse målsætninger for Nibe 
Sejlklubs Venner (NSV), for så vidt angår medlemsantallet, da denne agerer 
støtteforening for Nibe Sejlklub. Også passive medlemmer er tilknyttet NSV. Det 
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forlyder, at NSV også har mere end fordoblet sit medlemsantal de seneste år og 
tæller ikke mindre end 107 medlemmer. Således har de også i 2019 oversteget 
målsætningen på 100 medlemmer. Godt gået! 
Ang. Målsætningen om surfermedlemmer, blev der registreret en flyvende start, 
men vi må konstatere, at der på denne front stadig er meget at gøre. 
 
SEJLADSUDVALGET 
 
Vores sejladsudvalg har gennem tiden trådt i karakter og kårede for sjette år i træk 
årets klubmester, som vinder af årets mandagssejladser, der er en af klubbens 
største succeser gennem tiden. At kunne samle 30 – 40 hyggesejlere, med en snert 
af konkurrence, uge efter uge kan man da kun blive glad af.  

 
 
Nibe Cup, som også et nyt tiltag, blev for 2. år i træk afholdt i 2019 med stor succes i 
august. Det stopper dog ikke her, for sejladsudvalget har flere planer og der er da 
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netop også etableret et helt ny udvalg, ”voksen” sejlads, som udvalget hellere end 
”senior”, kalder det. Her er konkurrencen mere i fokus, der arbejdes med matchrace 
i ynglingebåde, jollesejlads i OK joller og andre jolletyper. Voksen-sejlads er tænkt 
som et trin op for de ældste juniorsejlere og selvfølgelig alle øvrige ”voksensejlere”. 
Et meget spændende projekt, som vi håber udvikler sig over tid. 
 
Et andet nyt projekt vi har startet op i 2019, er projekt J/70, hvor der også er nedsat 
et udvalg, som i samarbejde med klubberne mod øst, specifikt Aalborg Sejlklub, 
Sejlklubben Limfjorden og Hals Bådlaug, arbejder på at skabe rammerne for et 
J/70’er træningsmiljø på tværs af de 4 klubber. J/70 både er i formel 1 klassen og 
anvendes af sejlsportsligaen og her arbejdes sideløbende med at planlægge 
landsdækkende ligastævne i Aalborg sammen med Aalborg Kommune, allerede uge 
25/26 - 2020 og 3 år frem, med assistance fra de 4 medvirkende sejlklubber.  
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Vi håber at dette udvalg kan medvirke til at Nibe Sejlklub over tid kan etablere et 
J/70’er træningsmiljø med mindst 2 både. Det kræver dog, at vi får nogle faste 
sponsorer på banen til indkøb og drift af netop disse bådtyper. Til gengæld får vi 
mulighed for at udvikle ”Youngsters” kategorien for de unge op til 23 år og ”WOW”, 
som er et nyt koncept for kvinder ”Women on Water”. Det bliver spændende at 
følge denne udvikling. 
Derudover blev det også i 2019 til en velbesøgt familietur til Løgstør. Herreturen 
Mors rundt var som vanligt en succes. Derudover blev en helt ny klubtur til Fur født 
sidste år. Alle gentages også dette år… mere info. herom senere. 
 
DRIFTSUDVALGET 
 
Driftsudvalget sørger heldigvis for at alt fungerer og vedligeholder år efter år alt 
vores materiel, reparerer alt inden for snævre økonomiske rammer. Herunder er der 
de seneste år desuden etableret et ”byggeudvalg”, som har arbejdet målrettet med 
planerne vedr. det forhåbentlig kommende nye klubhus.  
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Jeg siger forhåbentlig, da projektet måtte beskæres… byggetilbuddene oversteg 
desværre vores budget. Det betyder, at der nu er et nyt projekt, som kan ses på 
opslagstavlen i klubhuset. Det er stadig meget dyrt at bygge om og til, da det er 
forsøgt at mindske andelen af eget arbejde.  
”Fundraisingudvalget” søger stadig økonomiske midler, men om det budgetterede 
nås ved vi ikke, og så må vi muligvis igen revidere projektet. Det håber vi ikke, men 
det kan blive fakta… kun tiden vil vise hvor vi ender. Under alle omstændigheder er 
projektet omfattede og kræver mange timer fra frivillige. Vi håber at det lykkedes… 
og gerne med opstart i 2020, til gavn for alle foreninger og gæster på havnen.  
 

ARRANGEMENTSUDVALGET 

Gennem årene har vi fået et særdeles velfungerende arrangementsudvalg, der 
binder arrangementerne sammen og sikrer at alt fungerer. Et arrangementsudvalg, 
som formår at skabe rammerne omkring gode velbesøgte arrangementer, så som en 
afriggerfest med små 80 deltagere… alt timet og tilrettelagt… for slet ikke at nævne, 
at der en regnfuld april morgen mødte over 80 medlemmer op til havnens 
arbejdsdag, der afholdes sammen med standerhejsningen og tilrigger-
arrangementet. Dette er vist aldrig sket før og gav nogen trængsel i vores klubhus.  
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PR-UDVALGET 
Tilsvarende et Pr-udvalg, som sikrer sponsoraftaler, klubbladet sejlrenden, 
udarbejdelse af en helt ny hjemmeside, deltagelse i reklamedage, nye foldere, 
kontakt til medier samt meget andet.  
 

  
Jo der er sket rigtig meget de seneste år… og der kommer til at ske endnu mere i 
årene fremover. De første tanker til en ny langsigtet visionsplan…  ”2025 plan”, er 
allerede i støbeskeen. Alle er velkomne til at byde ind med forslag til Nibe Sejlklub 
anno 2025. De mange nye tiltag kræver frivillige, så vi har til stadighed brug for 
frivillige. Vi har heldigvis rigtig mange dygtige og ihærdige frivillige i Nibe Sejlklub, 
men har du tid og lyst til at gøre en forskel, stort som småt, så tag fat på en i 
bestyrelsen eller en du kender i et udvalg… vi har plads til alle. 
 
Jeg kunne fortsætte med mange andre nye 
tiltag gennem tiden bla. sejlerskolens succes, 
mulighed for lånebåde, nye sponsorbåde, 
velkomstpakke, ungdomshjørne, flere joller, 
følgebåde, skolebåde, ynglinge og meget 
mere.  
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Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen gerne sende en stor tak til alle de mange frivillige 
for den uvurderlige indsats gennem denne sæson. Også mange tak til alle vore 
sponsorer, Nibe Sejlklubs Venner og alle øvrige som har været med til at gøre en 
forskel for Nibe Sejlklub. Vi ser frem til et nyt og spændende år i Nibe Sejlklub. 
 
På bestyrelsens vegne 
Ruddi Kruse Mortensen 
D. 10. marts 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


