
15. oktober 2021 

Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklubs Venner den tirsdag 12. oktober 2021 klokken 
18.00, 3. møde sæsonen 2021/22, Fjordgården 12, 9240 Nibe 

Til stede 
Birgitte Kold Andersen (formand) (BKA)

Peter Marlborg (PM)

Joan Jacobsen (JJ)

Trine Uldahl Nielsen (Kasserer) TUN)

Søren Overgaard Nielsen (sekretær) (SON)

Morten Thorsager (suppleant) (MT)

Hanne Nedergaard (suppleant) (HN)


Fraværende 
Ingen 

Dagsorden 
1) Forventningsafstemningsmøde med Nibe Sejlklub

2) Konstituering af Nibe Sejlklubs Venner for sæsonen 2021/2022

3) Fredagsbaren

4) Julebanko

5) Eventuelt


Referent 
Søren Overgaard Nielsen


1) Forventningsafstemningsmøde med Nibe Sejlklub 

Nibe Sejlklub havde mandag den 11. oktober 2021 klokken 18.30 inviteret til et 
forventningsafstemningsmøde i Nibe Sejlklubs lokaler. Fra Nibe Sejlklubs Venner deltog BKA, PM, 
TUN og SON. Alle NSVs repræsentanter var glade for mødet med NS, og særligt blev der bidt 
mærke opbakningen til NSVs virke fra NS’s bestyrelse. Derudover glædede det NSVs 
repræsentanter at mærke, at NS’s bestyrelse ser frem til fredagsbarens genåbning, 
fordragsaftener mv. NSV fik klargjort følgende på mødet: 


• NSVs donationer har ikke været og vil i fremtiden ikke være klausulerede. Skulle NSV 
eksempelvis donere en optimistjolle til NS, er optimistjollen efter overdragelse alene NS’s eje, og 
følgelig har NS fuld råderet og bestemmelse over donationen. 


• NSV vil åbne baren i forbindelse med standerstrygningen den 30. oktober 2021.


• NSV vil som tidligere år hellere end gerne være ansvarlig for baren til NS’s afriggerfest (den 30. 
november 2021 i Multihallen). Ligeledes ønsker NSV, at denne tradition fastholdes i fremtiden. 



NSV vil i samarbejde med arrangementudvalget i NS sammensætte udvalget af vin, øl, vand og 
spiritus. 


• NSV har intet ønske om sæde i eller fast foretræde for NS’ bestyrelse. God skriftlig 
kommunikation mellem NS og NSV er efter NSVs mening tilstrækkeligt til at sikre en vellykket 
koordinering af de to foreningers aktiviteter. Skulle NSV have brug for en detaljeret dialog, fx. 
angående donationsønsker, vil NSV ad hoc bede om foretræde for NS’ bestyrelse.


• Fredagsbaren åbner planmæssigt fredag den 5. november 2021.


Efter en frugtbar diskussion i plenum var der enighed om følgende:


• NSV har historisk haft og vil i fremtiden have en berettigelse for personer, hvis tilknytning til Nibe 
Sejlklub ikke retfærdiggør et egentligt medlemskab af sejlklubben. Typisk er der tale om 
personer, som er glade for Nibe Sejlklubs eksistens, virke og det sociale liv, som klubben skaber 
i havn og by, men som ikke har sin daglige gang i sejlklubben og ikke ønsker at anvende 
sejlklubbens sejlsportsrelaterede faciliteter (Europa-joller, RIB-både, koldhal, klubhus osv.). 
Derudover kan det konstateres, at fuldgyldige sejlklubsmedlemmer med båd ikke sjældent er 
medlem af NSV, fordi de har et særskilt ønske om at støtte NSVs socialitetsskabende aktiviteter. 


• NSVs medlemmer indbydes til standerhejsning, standerstrygning og afriggerfest på lige fod med 
medlemmer af Nibe Sejlklub. 


• Hvert år i begyndelsen af november beder Nibe Sejlklubs Venner om donationsønsker fra Nibe 
Sejlklub. NS afgiver inden årets udløb en prioriteret liste med ønsker, og med udgangspunkt i 
denne træffer NSV beslutning om donationer. Disse offentliggøres af NSV ved NS’ 
standerhejsning i foråret. 


• Ansvaret for Tur-bøjen ved Binderup Å (57° 0,7’ N, 9° 39,2’ Ø) overdrages fra NSV til NS’ 
pæleudvalg. 


I det hele taget blev det pragmatiske forhold og den gensidige goodwill mellem Nibe Sejlklub og 
Nibe Sejlklubs Venner betonet. På mødet tilbød Peter Staun (næstformand i NS) at holde et 
foredrag om hans bestigning af Mont Blanc. NSV vil hellere gerne arrangere et sådant foredrag. 
NSV har tillige sagt ja til at åbne baren den 1. november 2021, hvor Dansk Søredningstjeneste 
holder foredrag for NS’ medlemmer. PM og SON åbner baren.  


2) Konstituering af Nibe Sejlklubs Venners bestyrelse for sæsonen 2021/22  

BKA blev af den øvrige bestyrelse opfordret til at påtage sig formandsposten frem til 
generalforsamlingen i foråret, og til bestyrelsens glæde sagde BKA ja til opgaven. Samtidig blev 
det besluttet, at henvendelser til foreningens formandskab i videst mulige omfang skal være 
skriftlige (e-mail), således at bestyrelsen samlet kan behandle og træffe beslutning angående 
henvendelserne. Tanken er, at formandskabet skal have et klart mandat i alle beslutninger, og at 
arbejdsbyrden ved formandsopgaven skal være begrænset.




TUN og SON sagde ja til at fortsætte som hhv. kasserer og sekretær. Ingen næstformand valgtes 

(i overenstemmelse med foreningens vedtægter, hvor en næstformand kan vælges).


3) Fredagsbaren. 

MT har udarbejdet vagtskema, og fredagsbaren åbner planmæssigt den 5. november 2021. SON 
og PM er ansvarlige for at indkøbe et musikanlæg til baren (se i den forbindelse referatet fra 
generalforsamlingen). JJ har påtaget sig den noget vanskeligere opgave med at sikre en æstetisk 
forsvarlig ramme for fredagsbaren. Begge opgaver har en budgetmæssig ramme på kr. 3000,-. 


4) Julebanko 

NSVs julebanko er en tradition i mere end én forstand: Det er en tradition, at NSV afholder det, det 
er en tradition, at vi en smule på bagud med at arrangere det, og det er en tradition, at det 
alligevel bliver en succes. Således også i år. Elektronisk fordeles sponsorkandidater mellem 
bestyrelsens medlemmer, som retter henvendelse og sikrer sponsorater. Julebanko afholdes den 
17. december 2021. Lokalesituationen afklares snarest af SON.  

5) Eventuelt 

Intet. 


 

Bestyrelsesmødet afsluttedes klokken 20.09


På bestyrelsens vegne


Søren Overgaard Nielsen



