
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lennart, Jens Jørgen, Michael, Lars, Frank, Jan  
 
Afbud: Laury, Claus 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 1/2016 den 15. marts blev godkendt. 
 
 
2. Målsætning 2016 samt 2020 plan.  
2020 planen er udarbejdet og vedlagt i Sejlrenden 1/2016. 
 
Målsætning for 2016 for de enkelte udvalg – hvad der skal prioriteres i 
indeværende år - er refereret nedenfor. 
 
 
3. Økonomi, dataudvalg 
Laury har udsendt oversigt over posteringer til d.d. Det ser fornuftigt ud. 
 
Kontingentopkrævninger er sendt ud, og der er begyndt at komme penge ind 
på kontoen. Der udsendes betalingserindring til ca. 25 medlemmer. 
 
Målsætning 2016 
Vi får styr på fælles adressekartotek (fælles med havnen). 
Der er udfordringer med at få sendt mail ud til alle. 
 
 
4. PR-udvalg  
 
Sejlrenden 
Sejlrenden 1/2016 var planlagt udgivet den 15/4. Pt er færdig udgave 
udarbejdet. Udsendelse rykkes til den 20/4 2016. 
 
Jan udsender Sejlrenden 1/2016 i en mail, og invitation til Standerhejsning / 
Arbejdsdag i særskilt mail også, idet dato for tilbagemelding til Ulrik 
forlænges. Sejlrenden lægges også på hjemmesiden. 



Ny hjemmeside 
Der arbejdes på en platform for fælles hjemmeside med Sejlklub, Havn og 
Husejerforening. 
Kravspecifikation pågår. John Sohn deltager i arbejdet. 
 
Målsætning 2016 
PR er et emne, som sagtens kan bemandes med en del udvalgsmedlemmer. 
 
Niels Jacobsen og John Sohn har tilkendegivet, at de gerne vil bidrage. 
Merethe Jacobsen også, ang. ansøgninger til projekter via fonde 
 
Første målsætning for 2016 er at få bemandet udvalget med medlemmer, der 
kan bidrage inden for emnet. 
 
Konkret målsætning for hvad der yderligere skal arbejdes med i PR udvalget 
i 2016 tages op igen på næste møde. 
 
 
5. Sejladsudvalg 
 
Sejlerskolen 
P.t. går der noget tid med at få koordineret hvilke dage, der skal sejles 
praktisk sejlads. Lars kunne med fordel bruge en person i Sejladsudvalget til 
konkret at stå for Sejlerskolen. 
 
Der startes op 10. maj med opstartsmøde Lars A. indkalder. Datoen er i 
øvrigt annonceret i Sejlrenden 1/2016 også.  
 
Instruktører til den praktiske sejlads:  

Gert Pedersen  
Jørn Riise og Søren Justesen (deler) 
Michael Steglich-Petersen og Klaus Søe (deler) samt  
Jørn Rosenkilde. 

 
Mandagssejlads 
Mandagssejllads startes op den 2. maj. Lars afholder en informationsaften: 
Velkommen til klubsejlads, alle er velkomne, hvordan foregår det, kan jeg 
komme med som gast, samt besvarelse af en masse andre spørgsmål. 
 
Lars og Jan udlægger gul kapsejladsbøje. 



 
Målsætning 2016 
Det er en målsætning for 2016 at få en mentorordning op at stå. 
 
Det overvejes at anskaffe en ekstra Maxi 77, det vil dels lette koordineringen 
med hvilke dage, der sejles, ligesom der jo kan være sjovere med 2 
sejlerskole hold på vandet. Muligheder undersøges i 2016, og gerne med 
aktion herop om muligt. 
 
 
6. Arrangementsudvalg 
 
Standerhejsning og arbejdsdag 
Foran os står Standerhejsning den 30. april (hvor der også er fælles 
arbejdsdag). Michael sørger for det praktiske med hensyn til 
standerhejsningen. Der er reklameret for aftenarrangementet med at omtale 
arrangementet i Sejlrenden. 
 
Michael gennemgik den praktiske arbejdsfordeling ved Standerhejsningen. 
Michael sender arbejdsliste rundt til bestyrelsen. 
 
Havnens dag 
Derudover er der Havnens dag i Nibe er den 28. maj.  
MSP deltager i Havnens dag forretningsudvalget, og kan godt deltage den 28. 
maj. Forretningsudvalget må gerne løfte opgaven Vild med Vand, vi vil gerne 
komme med input.  Til næste forretningsudvalgsmøde i september skal 
Sejlklubben have fundet en anden repræsentant, da Michael ikke længere 
kan finde tid til opgaven. 
 
Sankt Hans 
Sankt Hans arrangeres via SI. 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Driftsudvalget har holdt møde den 12/4. 
 
Arbejdsopgaver i udvalget er som følger: 

 Overordnet ansvarlig og økonomisk ansvarlig: Lennart 
 Daglig drift mm. Skoleskib IB: Jens Jørgen 



 Joller, materiel, vedligeholdelse og kontakt til ungdomsafdeling: 
Jørgen Grønhøj, med Jørgen Riise som suppleant 

 Depot mm. Øl mm. Jørgen Rise og Jens. 
 

Der forestår en generel drøftelse af diverse arbejdsopgaver som er blevet 
varetaget af JG. Arbejdsopgaverne har været mangfoldige, og fremadrettet 
skal disse justeres. 
 
OBS der er behov for at få styr på regnskab for ”ølkassen” 
Efter standerhejsning: Lennart er ankermand for at gøre status.  
 
Nøgler: Ruddi sender mail ud om indhentning af nøgler. Der sættes også 
opslag i klubhuset. Alle bestyrelsesmedlemmer skal have en nøgle.  
 
Ældre sejlbåd ved siden af klubhuset: skal den bruges.  Lennart kontakter 
Lars Poulsen. 
 
Arbejdsdag den 30. april. Mail er sendt ud, men tilsyneladende har langt fra 
alle fået den. Jan rundsender igen. 
 
Flydebroen ved slæbestedet er midlertidigt renoveret, så den kan bruges.  
 
Serviceaftale på det nye varmeanlæg. Der skal udføres lovpligtigt eftersyn. 
Ca. 2000,- årligt. Lennart sætter i værk. Vedr.tilbud på rumfølerautomatik, så 
der ikke skal skrues op og ned manuelt hele tiden. Lennart spørger de 
håndværkere, der pt installerer varmeanlæg. 
 
Vinduespudsning i klubhuset: Lennart indhenter tilbud på pudsning 4 gange 
årligt. ”OP rengøring” spørges. 
 
Lennart har modtaget et rigtig fint tilbud fra 2 personer om at de gerne vil 
stå for lidt løbende rengøring i køkkenet. Og sikre, at der er service i skabene. 
 
Løs snak om klubhusudvidelse.  
Skitseprojekt, tanker og idéer. Aalborg Kommune kontaktes for muligheder 
for sponsorering. Lennart ønsker idéer for hvad de enkelte udvalg kan have 
behov for.  Alle bestyrelsesmedlemmer tænker herpå til næste møde. 
 
 
 



Målsætning for 2016: 
Skilt opsættes ved indkørslen med reklame for Sejlklubben. Marsk Marketing 
(lokale) kan spørges, Kresten Langkjær. Tilbud til næste møde. 
 
Der etableres en lille grænse på et par meter, så der på vandsiden ikke 
parkeres så tæt på klubhuset som det er tilfældet nu. Afmærkes med hvide 
sten. 
 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Der er en vældig aktivitet i ungdomsudvalget. 
 
Krabbeskole 
Krabbeskolen startes som en forsøgsordning i 2016, uden at børnene 
nødvendigvis behøver at være medlem af Sejlklubben. Frank oplyser 
ungdomsudvalget herom. 
 
Ynglingebåde 
Lars Poulsen fortsætter i udvalget for ungdom. Frank koordinerer indkøb af 
Ynglingebåde med Lars Poulsen. Frank har i forbindelse med at besøg på 
Sjælland (Rungsted Havn) set på 2 ynglingebåde, der ser fine ud med en god 
sejlgarderobe. Pris 30.000 for 2 stk.  
Beslutning: indkøbes. Vedligehold tænkes udført af ungdomssejlerne som en 
del af undervisningen – med behørig voksenstøtte 
 
Brug af ynglingebåde: i forbindelse med undervisning, skal der altid være en 
voksen med eller en følgebåd i nærheden. 
 
Redningsveste 
Der mangler nogle redningsveste i de større udgaver. Flydeveste 40-60 kg. 
Umiddelbart skøn: 10 stk. mangler. Måske også flydeveste til instruktører 
med påskrift: Instruktør og NS logo. Frank undersøger til næste møde pris 
for indkøb af veste. 
 
Bøjer 
Ekstra bøjer til at opmærke baner med: indkøbes. 
 
 
 



Børneattester 
Børneattester og ungdomsafdelingen. Frank sikrer indhentning og opdateret 
liste. Få ansøgningsskemaer, og send til trænere, m.v. og send til politiet. 
Vigtigt at di opdateret kan dokumentere – for at kunne få tilskud.  
 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg 
Intet nyt p.t. 
 
Jan oplyste, at de fulde medlemsnavne i Nibe Surf Team er: 

Mads Bank Jeppesen 
Kim Kondrup Adelborg 
Claus Hasager 
Rune Saugmann Nørgaard 
 

 
10. Samarbejde med eksterne foreninger 
Samarbejde med Havneforeningen og S/I. 
Ruddi orienterede om den generalforsamlingen i Havneforeningen den 29. 
marts. Havneforeningen har planer om nye tiltag på havnen: Reparation af 
masteskur (det gamle), tanker omkring ny flydebro, tømningsstation (kører i 
S/I).  
 
Tang i havnebassinet er et problem, der også arbejdes med i 
Havneforeningen. Der påtænkes udført moleforsøg af hensyn til ålegræs. 
 
Gener af fugle, der er i havnen. Kan vi gøre noget for at minimere generne – 
er også et fokuspunkt i Havneforeningen. 
 
S/I er ved at få installeret nyt varmeanlæg (varmepumpe) til bygningen med 
toiletter og badefaciliteter samt Havnekontoret. 
 
Der arbejdes på fælles hjemmeside med Husejerforeningen, 
Havneforeningen og Sejlklubben. John Sohn er godt orienteret og har været 
med i indledende overvejelser. Ulrik Larsen deltager også i arbejdet. Claus 
deltager mhp. at komme med input til kravspecifikation vedr. 
medlemsregister. (Jollehavnen kunne evt. også være med i den fælles 
hjemmeside.) 
 
 



Foranlediget af en drøftelse på generalforsamlingen, kigges der Mastekran 
kigger der på, og der kigges på muligheder for at etablere bådkran og/eller 
mastekran.  
 
Endelig pågår der drøftelser vedr. hvidt flag / blåt flag i Nibe Havn.  
 
 
11. Diverse 
Vild med Vand orientering.  
Projektet er sat i søen af primært Dansk Sejlunion og FLID. Formål: faldende 
antal sejlere. Formål er at trække flere mennesker til havnene. 
For at deltage i Vild med vand, kræves en del opgaver, med en så betydelig 
indsats, at vi ikke vurderer, at indsatsen står mål med, hvad der kan høstes. 
 
Der udarbejdes liste over de personer, der er i de enkelte udvalg. 
Den respektive udvalgsformand/ansvarlige udarbejder liste til hjemmesiden 
til Niels Jacobsen. 
 
 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde afholdes den 24. maj 2016 kl. 18.30 


