
Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub 
Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 18.30  
Mødet afholdes i Klubhuset 
 
Deltagere: Ruddi, Lennart, Lars, Frank, Claus og Jan  
 
Afbud: Michael, Jens Jørn og Laury 
 
 

1. Kort opfølgning siden sidste møde  
Referat fra møde 2/2016 den 19. april 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 
Intet nyt fra kassereren – tolkes som det kører efter planen . 
 
Målsætning 2016 
 

1. Vi får styr på adressekartotek (fælles med havnen). 
Vi overlever i 2016 med Excel liste pt. Målet er at have et system klar 
(regnskabssystem), så det er klar til brug 01-01-2017. 
Laury, Claus og Lars (Lars i rolle som som kasserer i HF) er i 
arbejdsgruppen / udvalget. Eksempel på regnskabssystemer, som kan 
være mulige: Economic samt Dinero. 

 
2. At få bestyrelsen til at bruge fælles drev (Google Drev) til arkivering af 

diverse filer og materiale. I den forbindelse skal der i 2016 etableres 
en filstruktur på Google Drev, og der skal udarbejdes manual for brug 
og redigering. 

 
 
 
 



4. PR-udvalg  
 
Sejlrenden 
Sejlrenden 1/2016 er udsendt den 20/4 2016, og findes også på 
hjemmesiden. 
 
Ny hjemmeside 
Arbejdet med fælles hjemmeside med Sejlklub, Havn og Husejerforening 
pågår. John Sohn deltager i arbejdet for Sejlklubben. 
 
Artikel i Nibe Avis 
I forbindelse med sæsonstarten i Nibe Sejlklub, standerhejsning og 
arbejdsdag er der udarbejdet en lille artikel, som blev bragt i Nibe Avis den 
18. maj 2016 – flot flaneret af ”Krabask” med spiler. 
 
Ansøgning Alfa Laval, sponsorat 
Der er medio maj ansøgt Alfa Laval om beløb til indkøb af veste til 
instruktørerne for Ungdomsafdelingen. Der er i alt søgt om 5.000,- kr. 
 
Ansøgning til Nordeafonden 
PR udvalget har besluttet af afvente ansøgning til Nordeafonden til næste 
ansøgningsfrist, som er den 1. november. Temaet i vores ansøgning er 
påskønnelse af den ildsjæleindsats, der sker i Ungdomsafdelingen. Til 
ansøgningen mangler PR udvalget flere konkreteinfrmationer om alle de 
tiltag, der sker i ungdomsregi. Frank Hamborg bidrager med dette. Jan er 
ansvarlig for fremsendelse f færdig ansøgning. 
 
 
Målsætning 2016 
PR udvalgets målsætninger for 2016 er: 
 

1. Udgivelse af Sejlrenden 2 gange, dels i april og dels i september. 
I forbindelse hermed er der en undermålsætning om at få bidrag til 
artikler, indslag fra Sejlklubbens medlemmer (som ikke er 
bestyrelsesmedlemmer). Artikler kunne eksempelvis omhandle 
turbeskrivelser, gode ankerpladser, erfaringer med praktiske 
løsninger på båden (den fikse idé), den gode oplevelse m.m. 
 



2. Fastholde vores nuværende 14 faste sponsorater, i alt årligt på 
12.600,- kr. – samt udvide med yderligere 2 faste sponsorer. 
 

3. Udgivelse af mindst 3 artikler i Nibe Avis. 
 

4. Udarbejdelse af årskalender for ansøgninger af sponsorater, med 
henblik på systematisering, samt ved bedre planlægning at kunne 
udarbejde mere specifikke ansøgninger. 
 

5. Gennemgang af sponsorreklamer på hjemmesiden (er alle med, er det 
nyeste banner, vi har på hjemmesiden). 

 
 
5. Sejladsudvalg 
 
Sejlerskolen 
Teori: Der er allerede én tilmeldt teori til vinterholdet 2016-17. 
 
Praktisk sejlads er startet op med 4 hold  

 
Mandagssejlads 
Mandagssejladserne har været en ubetinget succes: med 7, 8, 12 og 10 
deltagende både. Vi ønsker at signalere, at mandagssejladserne er til for alle. 
Der sendes mail til alle klubbens medlemmer om resultater fra 
mandagssejladserne, så der også skabes inspiration til potentielle nye 
mandagssejlere. Aktion Lars. 
 
 
Målsætning 2016 

1. Der skal være over 10 deltagende både i snit ved mandagssejladserne. 
 

2. Det er en målsætning for 2016 at få en mentorordning op at stå 
(sejlerskoleelever og nye medlemmer). Der startes med 
sejlerskolemedlemmerne. 

 
3. Regler for mandagssejlads præsenteres på hjemmesiden. 
 

4. Markedsføring af sejlerskolen på bl.a. hjemmesiden. 
 

5. Trimkursus til efteråret – og hen over vinteren. 



 
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. Prioritering: først i 2017.  
 
 
6. Arrangementsudvalg 
 
Standerhejsning og arbejdsdag 
Den 30. april er der afholdt standerhejsning og fælles arbejdsdag med 
Havnen - med rigtig flot fremmøde.  
 
Havnens dag 
Derudover er der Havnens dag i Nibe er den 28. maj. Planlægningen er godt i 
gang. MSP deltager i Havnens dag forretningsudvalget, og kan godt deltage 
den 28. maj.  
 
 
Målsætning 2016 
 

1. Fastholdelse og afholdelse af Standerhejsning og –strygning, med til og 
afriggerfest 
 

2. Familietur i juni 
 

3. Herretur i september, Mors Rundt 
(Det undersøges om det er muligt med anden bespisning end 
Skipperlabskovs) 

 
 
 
 
7. Driftsudvalg  
 
Der er flyttet sten, så der skabes lidt plads på vandsiden af klubhuset mod 
parkering. 
 
Skilt med Nibe Sejlklub sættes op så det kan ses fra grusvejen frem til 
klubhuset. 
 



 
Jørn Riise har ansvar for regnskab for ”ølkassen” 
 
Der er sendt mail ud om indhentning af nøgler. Enkelte er returneret. Alle 
bestyrelsesmedlemmer samt ungdomsudvalget skal have en nøgle. Der 
bestilles nye nøgler i nødvendigt omfang. 
 
Serviceaftale på det nye varmeanlæg. Der skal udføres lovpligtigt eftersyn. 
Ca. 2000,- årligt. Lennart sætter i værk og indhenter 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 har indhentet tilbud på pudsning 4 
gange årligt.  200 kr. pr. gang. 
 
Lenart har fået fat i nogle gamle udhængsskabe, som er under renovering i 
Sebber. Udhængsskabene placeres ved indgangen til klubhuset, og anvendes 
til diveres foldere, opslag, så vi ikke behøver at bruge glaspartierne i 
klubhuset.  
 
 
 
Målsætning for 2016: 

1. Skitseprojekt for til/ombygning af klubhuset.  
I den forbindelse er der skabt kontakt til Aalborg Kommune mht. 
muligheder for at få det op at stå, tilskudsmuligheder. Der afholdes idé 
møde for at få identificeret behov og ønsker, med henblik på at få 
udarbejdet skitser for møde med Aalborg Kommune.  Mødet holdes 7. 
juni kl. 19.00. Frank inviterer fra Ungdomsafdelingen. 

 
2. Skilt opsættes ved indkørslen med reklame for Sejlklubben. Marsk 

Marketing (lokale) kan spørges, Kresten Langkjær. Tilbud til næste 
møde. 

 
3. 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. 
 
Sæsonstart 
Fin opstart på sæsonen. 6 børn på krabbeklub, 10 optimister og 8 større 
børn der skan sejle i Tera og Feva jollerne. Rigtig positivt. 
 
Plads til at jollerne kan ligge ved slæbestedet, fint – og der er lavet plads til at 
sejl kan tørre. 
 
Diverse anskaffelser 
Pontonbroer – sker i HF regi. 
 
10 nye flydeveste, til ungdomsafdelingen – er indkøbt meget fordelagtigt 
tilbud. 
 
Veste til instruktører: Der er ansøgt hos Alfa Laval. 
 
Radio kommunikation til instruktørerne – indkøbt et billigt sæt, så der kan 
kommunikeres mellem følgebådene. 
 
Indkøbt afmærkningsbøjer til afmærkning af baner. 
 
Optimister: der er enkelte, hvor der er mindre mangler, så sæt kan gøres 
komplette. Det vurderes, at der kan rigges flere joller til, hvis der indkøbes 
småstumper. 
 
Ynglingebåde 
Ynglingebådene er indkøbt – afventer transport til Nibe. De kommer  
 
Børneattester 
Børneattester og ungdomsafdelingen. Der er fremsendt ansøgninger. 
Sagsbehandling hos myndighed pågår. 
 
 
 
 
 
 



Yderligere ønsker for 2016 
1. Ønske om afdækning af Fevajoller. Priser undersøges p.t. 

 
2. Krabbeklub: Er startet op ønske om at købe nogle rekvisitter små 

fiskenet, vandkikkerter osv.  
 

3. Nye både: Det vurderes, at behovet ligger i størrelsen Tera jollen (den 
mellemste). Følges op. 

 
4. Målsætning: behov for en ekstra følgebåd: ekstra Brig (den røde 

”gummibåd”). (IPA har tidligere doneret beløb.) – fremtidigt sponsorat. 
(IPA har tidligere givet beløb til følgebåd) 

 
5. Plan at deltage i et Torm i Egense i august. 

 
6. Havnens dag den 28. maj.  
7. En del ungdomssejlere giver opvisning om lørdagen. Sejlads, 

kæntringsøvelser m.v. 
 
 
 
9. Nibe Surf Team, udvalg 
Der blev afholdt et arrangement på plænen syd for havnen for ca. 14 dage 
siden – med fint fremmøde.  
 
Nibe Surf Team er også repræsenteret ved Havnens Dag. 
 
 
 
10. Samarbejde med eksterne foreninger 
Ruddi orienterede om følgende igangværende aktiviteter i Havneforeningen 
og Husejerforeningen: 
 

 Flydebro ved slæbestedet 
 

 SI hvidt flag (badevandsflag), 5. juni 
 

 Tang i havnebassinet er et problem, der også arbejdes med i 
Havneforeningen.  

 



 Der påtænkes udført moleforsøg af hensyn til ålegræs. 
 

 Sankt Hans (SI) 
 

 Gener af fugle, der er i havnen. Kan vi gøre noget for at minimere 
generne – er også et fokuspunkt i Havneforeningen. 

 
 Tømmestation arbejdes der med. 

 
 Foranlediget af en drøftelse på generalforsamlingen, kigges der på 

muligheder for at etablere bådkran og/eller mastekran.  
 
 
11. Diverse 
Vild med Vand orientering.  Info er udsendt. NS deltager ikke, som refereret 
på sidste møde. 
 
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 7. juni kl 19.00. Eneste punkt på dagsordenen er 
idémøde vedr. klubhusombygning / udvidelse. 
Bestyrelsesmødet den 21. juni 2016 aflyses. 


