
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lars, Frank, Pia, Peter, Jens Jørn og Jan  
 
Afbud: Lennart og Claus (Lennart deltog fra ca. kl. 21.00) 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 6/2017 den 12. september 2017 blev godkendt. 
 
Klubkonference 
Der er klubkonference i Dansk Sejlunion den 17.-18. november 2017. 
Vi deltager lørdag den 18. november. 
Frank hører hos Ungdomsudvalget, om der er nogen der kan deltage.  
 
2. Målsætning 2016 samt 2020 plan.  
Målsætninger for 2017 for de enkelte udvalg er listet op under de enkelte 
udvalg nedenfor.  
 
 
3. Økonomi, dataudvalg  
 
Nyt regnskabsprogram 
Der er indkøbt nyt regnskabsprogram – det har krævet en del arbejde at føre 
alle de gamle oplysninger (medlemmer, kontoplan m.v.) ind fra det gamle 
system. Dette arbejde er nu udført, og det betyder, at der er opdaterede 
oplysninger på alle medlemmer. Lars har lagt dem på Google Drev, således at 
vi alle kan tage listerne og sende mail ud. 
 
Der er endvidere sendt fakturaer ud til Seniormedlemmerne. Der mangler 
udsendelse til Ungdomsmedlemmerne, samt opkrævningerne til 
sponsorerne. Sidstnævnte skal koordineres med et følgebrev. Lars og Jan 
koordinerer.  
 
 
Nye medlemmer: 
Vi snakkede om at få udsendt generel info om de nye både / medlemmer, der 
er kommet til havnen. Det er en fin idé, som vi arbejder videre med. Lars er 



tovholder. I Sejlklubbens klubblad – Sejlrenden har vi tidligere informeret 
om nye medlemmer, der er kommet til klubben. Det gør vi også i den 
kommende udgave af Sejlrenden, aktion Lars. 
 
Vi har behov for at arbejde intens med medlemskategorier, hvorledes vi 
tager imod de nye, hvorledes vi evt. kan fastholde medlemmer fra 
Sejlerskolen (passivt medlem for dem der ikke har båd), mentorordning. Der 
arbejdes videre med emnet, herunder er der gentagelse fra sidste møde, hvor 
Lennart, Peter og Claus har delarbejdsopgaver. 
 
 
Målsætninger: 
 
Målsætning for 2017 er at have indkøbt et nyt regnskabssystem. 
 
Endvidere skal Google Drev - som fælles drev for Sejlklubbens aktiviteter – 
være fuldt implementeret i 2017. Der skal udarbejdes en lille vejledning. 
 
 
 
4. PR-udvalg  
 
 
Siden sidst 
Jan oplyste, at der er foretaget diverse hjemmesideopdateringer. 
 
Nibe Avis 
Peter har foreslået, at vi i lighed med resultater fra fodboldens serier – også 
fremsender resultater og billeder fra klubsejladserne. Vi besluttede at gøre 
det i 2018 – Peter er tovholder.  
 
Takkebrev til sponsorer 
Sendes sammen med opkrævninger – Lars og Jan koordinerer. 
 
Hjemmesiden: 
Der er behov for at få listet de forskellige udvalgsmedlemmer op på 
hjemmesiden – og hvor oplistningen er struktureret i forhold til de enkelte 
udvalg. ”Det er ikke bare lige”. Jan er tovholder.  
 
Alle sender en liste til Jan med oplysninger om udvalgsmedlemmer. 



I første omgang oplistes udvalgsmedlemmerne med navn – blot på en liste. 
 
 
Sejlrenden 2 / 2017 
Sejlrenden 2 – 2017 skal snart udarbejdes. Deadline for indlæg er 
01.11.2017.  Udgives efter planen den 15.11.2017.  
 
 
Emner 
 

 Formanden har ordet (Ruddi) 
 Aktiviteter vinter 2017/18 (Jan) 
 Status ålegræsforsøget /  planer for uddybning havnebassin  - en kort, 

relevant orientering (Ruddi) 
 Sejlerskolen, tillykke med eksamen, praktisk sejlads 2017, opstart 

teori 2017/18. IB1 og IB2 (luft ideer om tilbud på at låne IB’er)  
(Jørgen Rosenkilde) – indlæg er modtaget  

 Mandagssejladser, beretning 2017, plan, tanker for 2018 (Peter Staun) 
 Herreturen 2017. Indlæg, som desværre ikke nåede Nibe Avis – er 

udarbejdet og udsendes i stedet i Sejlrenden. 
 Velkommen til nye medlemmer i Nibe Sejlklub, herunder husk at give 

Lars besked, hvis der er nye kontaktoplysninger (Lars A) 
 Byggeudvalget (Lennart og Peter), hvorfor vil vi det, hvorfor gør vi det, 

vise visualiseringerne. 
 Driftsudvalget, kort om aktiviteter (Lennart) 
 Ungdom (krabbeklub, nyt grej, træneraftener, ture / sejladser m.v.) 

(Frank) 
 Arrangementsudvalget (arbejdsdag, familietur, standerhejsning, 

standerstrygning, afriggerfest, tanker for 2018)  (Pia) 
 
Jan koordinerer og styrer, template er sendt rundt. 
 
Det blev foreslået – som en del af en velkomstpakke til nye sejlere -  at 
den kunne indeholde en trykt udgave af Sejlrenden. Vi kunne også 
udarbejde nogle enkelte trykte eksemplarer til at lægge i Sejlerstuen. 
Vi besluttede at gøre forsøget. 
 
 
 
 



Tilbud om klubaften med VitusOnline.com 
Vi har modtaget et tilbud fra firmaet Vitus om at de vil komme forbi og holde 
en klubaften, hvor de får mulighed for at præsentere forskellige produkter, 
kombineret med såkaldt ”hands on” erfaringer. Vi besluttede at takke ja til 
muligheden – Peter kontakter firmaet og indpasser i vinterens program.  
 
Nibe.dk 
Nibe Handelsforening og Nibe Avis har i samarbejde udviklet en ny portal, 
som fremover vil være indgangen til de mange informationer, man kan søge 
om Nibe, foreninger, aktiviteter m.v. på nibe.dk. Der er en præsentation den 
1/11 2017 kl. 18.00, hvor indhold og vilkår vil blive præsenteret. Vi følger op 
på det, og overvejer om vi vil / kan deltage på den nye portal. 

 
Udlodningsmidler.dk 
Jan orienterede om, at der nu er annonceret om mulighed for at søge på 
udlodningsmidler.dk (de tidligere tipsmidler).  Jan følger op og sikrer 
fremsendelse af ansøgning – sidste år var der ansøgningsfrist omkring 1. 
februar. 

  
 
Målsætninger 2017 (ikke ændret siden sidste møde): 
 

 Udgivelse af Sejlrenden 2 gange i 2017, forår og efterår 
 3 stk. artikler i Nibe Avis (første gang om standerhejsningen) 
 Velkomstpakke til nye medlemmer (sammen med kasserer / 

Havnefoged), hvad skal den indeholde? 
 I 2017 arrangerer vi en sponsoraften, dels for vores faste sponsorer, og 

dels for vores enkeltbidragsydere. Juni eller august? 
 At få bemandet PR udvalget med flere medlemmer, der stort som småt 

kan bidrage med ansøgninger om sponsorater, pressenyheder, Nibe 
Avis, alm. PR, hjemmesideopdateringer, Facebook opdateringer m.v. 

 Skubbe gang i hvervning af ”faste sponsorer” – vi skal have en (nyt 
udvalgsmedlem) person, der dedikerer sig denne opgave særskilt  

 At få mere gang i ”Nyheder” – til eksempelvis (nu er der referat fra 
bestyrelsesmøde, nu er der indlæg fra ungdom om en aktivitet, vi har 
fået sponsorat fra sponsor). 
. 

Jan nævnte, at der qua bemandingen i PR udvalget kommer til at mangle et 
par flueben, når sæson evalueres. 
 



5. Sejladsudvalg 
 
 
Mandagssejladser: 
Årets konkurrence er afsluttet, og vinderen er fundet. Peter sikrer 
indgravering af Benny og Gert som vindere i 2017. Overrækkes til 
Standerstrygningen. 
 
Peter orienterende om at Sejladsudvalget har drøftet muligheden for ved 
næste sæson at ændre på banerne, så der kan opnås lidt variation. Der skal 
dog ikke ske for store ændringer, da vi har en model, hvor Nibe sejlerne har 
lyst til at deltage. Sejladsudvalget arbejder videre med emnet hen over 
vinteren. 
 
DS ankerbøjer.  
Grunden til at turbøjen ikke har været udlagt i 2017 er, at det ikke har været 
muligt at finde selve ankerpladen. Vi søger om at få et nyt anker hos Dansk 
Sejlunion – selve turbøjen har vi liggende.  
Vi har snakket om at placere 2 bøjer ved ankerpladen – i givet fald skal der 
ansøges hos søfartsmyndigheden om den og formentlig også miljø / 
naturmyndigheden, grundet Natura 2000 område. 
 
Vinterkurser: 
Peter har arbejdet lidt videre med mulige vinterforedrag, som oplistet på 
seneste møde. Status er: 
 
- Mastetrim, og typer af sejl. Michael fra Elvstrøm Sail. OK er på plads 
- Knob og knuder, Kræsten Graa skal spørges 
- Sejltur til Väneren og Vetteren – Peter Kimbo 

(Udgår, arrangeres af Nibe Sejlklubs Venner, NSV) 
- At sejle på Verdenshavene - Elsi Kam 

(Udgår, arrangeres af NSV) 
- Førstehjælp, sikkerhed til søs, redningsveste 
- Tur til Skotland – Jørgen Fristrup 

(Udgår, arrangeres af NSV) 
- Sejltrim igen - Søren  
- Motorkursus 
- VitusOnline – vi siger ok 
 
 



Skilt / banner ved skolebådene: 
Der er tidligere fremlagt en idé om at få fremstillet et skilt eller en banner til 
at sætte op ved IB og IB2: ”lær at sejle en sejlbåd på under et år” – eller 
tilsvarende. Reklame for ungdomssejlerne også. Lennart er tovholder. 
 
Sejlerskole Teori – vinter 2017 /18 
Den teoretiske del starter den 25. oktober 2017. (kl. 19-21) 
Der er 10 tilmeldte, der er et par ledige pladser.  
 
Yachtskipperkursus: 
Der er tilkendegivet interesse via Facebook fra flere sejlere. Vi undersøger 
muligheden for om det er et kursus, vi kan tilbyde. Peter hører Jørgen 
Rosenkilde – om han vil undersøge, hvad der kræves. 
 
Herretur, Mors Rundt 
Fin tur, masser af deltagere, flot vejr, men meget stille vejr – der er skrevet 
indlæg til Sejlrenden. 
 
Nibe Cup 
Fra tidligere møde: 
Sejladsudvalget vil gerne lave en Nibe Cup, hvor der sejles 2-3 sejladser i 
løbet af en dag, hvorefter der er spisning / fælles aftensmad. Der arbejdes 
sammen med Arrangementsudvalget om idéen. Pia og Peter snakker 
sammenover vinteren, om det er en mulighed. 
 
Øget anvendelse af IB1 / IB 2. 
Lennart og Peter har rundsendt forslag til anvendelse af IB1 / IB2, herunder 
forslag til booking og vilkår for anvendelse . Vi arbejder videre (Peter) 
 
 
Målsætninger 
 

 Vurdering af prisleje for deltagelse på sejlerskolen 
 Der skal flere ud at sejle til mandagssejladserne 
 Indførelse af mentorordning. Dem man har været instruktør for, er 

mentor det næste år. Så har nye sejlere én at gå til / spørge. 
 Spilersejlads / Genakkersejlads. Det er svært at planlægge, men 

sejladsudvalget vil gerne lave et arrangement. 
 Trim af riggen – till efteråret, der er lavet aftale med Elvstrøms Sails i 

Aalborg. Gennemføres til efteråret. 



 
 
6. Arrangementsudvalg  
 
Siden sidst 
Der er arrangeret Standerstrygning, og ikke mindst en afriggerfest. 
Spændende at se tilslutning. 54 tilmeldte – fuldt booket, der er 3 på 
venteliste. Der er høj aktivitet i udvalget med alle de praktiske gøremål ifm 
planlægningen. 
 
Ud over Pia består arrangementsudvalget af Hanne Ørris, Betina Trytek,  
Lone Kirring og Hanna Holm. Plus Michael Steglich. 
 
Nibe Cup – planlægges gennem vinteren – Peter Staun og Pie E. 
 
Nytårssoiré 
Michael Steglich er tovholder. 
 
Familietur 
Familieturen skal revurderes. 
Følgende er drøftet. Bør afstanden, vi sejler, være kortere, så der 
nødvendigvis ikke sejles så langt – så der er mere tid til fælles hygge.  
Arrangementer for børn indarbejdes. Arrangementsgruppen har helt frie 
tøjler til at nytænke. Der arbejdes videre. 
 
Frivillighedsfest / Medhjælperfest 
Pia har inden mødet rundsendt forslag til tidspunkt, deltagere m.v. 
Det blev besluttet: 
- At medhjælperfesten holdes sidste lørdag i januar (27.01.2018) 
- At der er egenbetaling for deltagende påhæng (kuvertprisen) 
- At der inviteres NS bestyrelse, bestyrelsen i Nibe Havn, Bestyrelsen i NS 

Venner, alle udvalgs frivillige, trænere i ungdoms afd., undervisere i 
forbindelse med duelighedsbevis (teori/praksis) 

- At omkostningerne holdes på et fornuftigt niveau 
 
De enkelte udvalg sender lister over de enkelte udvalgs medlemmer til 
Jan (skal på hjemmesiden, jf. tidligere) 

 
 
 



Havnens dag / Sildefestival 
Jollehavnen har meddelt, at de ikke ønsker at være med i Sildefestival 2018, 
som der længe har været arbejdet på. Jollehavnen ønsker at fastholde 
konceptet med Havnens Dag, som der har været afholdt tidligere.  
 
Efter en længere drøftelse og overvejelse besluttede vi at springe over 
deltagelse i Havnens dag. Ruddi meddeler Jollehavnen beslutningen, med 
indikation om ærgrelse over, at der ikke har kunnet findes fælles fodslaw i et 
fælles arrangement.  
 
 
Målsætninger 
 

 Nibe Cup 
 Afriggerfest 
 Familietur 

 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Grundet afbud fra Lennart var der ikke nyt at referere under dette emne. 
 
 
Klubhuset / Byggeri 
 
Status 
Kasper Skovfo har hjulpet med at udarbejde et prospekt / visualisering, der 
bl.a. skal bruges til fundraising.  
 
Ansøgning til Prioriteringskataloget er sendt til Aalborg Kommune.  
 
Fundraising:  
Fundraising udvalget: Merete Jacobsen, Gert Jensen samt Henrik Vestergaard 
skal i perioden fra nu og frem til jul i gang med at indhente lokale 
sponsorater og lokale støtteerklæringer. I samarbejde med Loke er der 
udarbejdet eksempler på hhv. sponsoraftaler / støtteerklæringer. 
 
Efter jul skal vi (Loke) i gang med at søge hos de større fonde.  
 



 
 
8. Ungdomsudvalg 
 
Ungdom har afholdt en rengøringsdag, hvor alt rengøres og klargøres til 
vinter. Jollerne er taget ind, der er gjort vinterklar, hallerne er gjort rene. 
 
Fra nu af samles man hver anden torsdag til vintersamlinger. 
 
Der arbejdes på en liste over behov for småanskaffelser. Dette pågår. 
NSV har lidt midler til at købe lidt for. Tilsvarende har vi et beløb fra Danske 
Bank til anskaffelser af sejl. Frank: Umiddelbart er sejlene til Feva jollerne 
godt slidte efter ca. 10 års brug. 
 
Listen med ungdomssejlere skal opdateres Tovholdere: Frank og Lars A. 
 
Vi kan godt bruge trænerkapacitet til ynglinge. Arbejdet med at finde 
interesserede personer pågår. 
 
Frank efterlyste lidt hjælp til reklame / branding for at skaffe flere 
ungdomssejlere til næste sæson. Vi vil inden næste sæson have dels sat skilte 
op med Sejlerskolen, og dels med reklamer for at blive ungdomssejlere. De 
må gerne være nemt at melde nye medlemmer ind, via hjemmesiden. Lars A 
og Frank har til opgave at opdatere indmeldingsmulighed på hjemmesiden, 
herunder at få udarbejdet en standardformular for indmeldelse. 
 
Veste fra Alfa Laval: Frank foranlediger at der sendes foto til Alfa Laval af de 
instruktørveste, vi købte sidste år. 
 
De 10.000,- kr. fra Nordeafonden er øremærket til et par nye optimister- så 
er det det, vi køber. Ungdomsudvalget arbejder videre – med fokus på indkøb 
af både, der er i en god vedligeholdelsesmæssig stand. Arbejdet pågår. 
 
Fra tidligere møde: 
På Gjøl skole er ”Sejlads” kommet på skoleskemaet. Vi drøftede muligheden 
for at gøre det på Nibe Skole, eller foretage anden promovering i forhold til 
skolen – med henblik på hvervning af nye sejlere. Der har været snakket om 
det i trænergruppen. Emnet drøftes på trænermøde om mulige tiltag, og 
ressourcerne til det.  
 



Målsætninger (ikke ændret siden sidste møde) 
 

 Konsolideringsår, mht. anvendelse af nyt grej 
 Krabbebørnene kan nu blive medlemmer 
 Udnytte de nye muligheder, som vi har fået via ny følgebåd, nye og 

flere både 
 Fastholde de børn vi har, og satse på nogle få nye 

 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg  
Vindmåler er On-line nu – den kan findes på ”Windfinder” og ved at søge på 
Nibe Havn. Så kan vi fremover se de lokale vind- og temperaturforhold ved 
havnen. . 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger  
 
Intet at referere på indeværende bestyrelsesmøde 
 
 
11. Diverse  
 
Intet at referere under dette punkt 
 
 
Jan Laursen, referent 
Nibe Sejlklub 
 
Næste møde afholdes den tirsdag den 5. december 2017, kl. 18.30.   


