
13. april 2021 

Referat af bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklubs Venner den tirsdag 13. april 2020 klokken 18.30, 
1. møde sæsonen 2021/22, Kræmmergade 21, 9240 Nibe (formand og næstformand privat) 

Til stede 
Morten Thorsager (formand) (MT)

Hanne Nedergaard (næstformand) (HN)

Birgitte Kold Andersen (BKA)

Joan Jacobsen (JJ) 
Søren Overgaard Nielsen (sekretær, referent) (SON)


Fraværende 
Peter Harald Marlborg (bestyrelsesaktiv suppleant), Luna Folsø (LF), Trine Uldahl Nielsen 
(Kasserer) (TUN) 

Dagsorden 
1) Donation af Zoom 8-joller og nyt fra NS

2) Fadølsanlæggets fremtid

3) Udsendelse af kontingent

4) Generalforsamling 2021 og næste bestyrelsesmøde

5) Eventuelt


Referent 
Søren Overgaard Nielsen


1) Donation af Zoom 8-joller og nyt fra NS 
Grundet ændringer i form og indhold af NS’ bestyrelsesarbejde, er NSV ikke længere indirekte 
repræsenteret ved NS’ bestyrelsesmøder. Hidtil har NH været bindeled mellem NSV og NS. Der 
var i forlængelse heraf enighed i NSVs bestyrelse om, at man det kommende år vil fokusere på at 
støtte NS på en måde, som NSV finder mest hensigtsmæssig og gavnlig, men som altid med 
særligt med henblik på NS’ ungdomsarbejde.


Den første Zoom 8-jolle doneres virtuelt gennem opslag på sejlklubbens hjemmeside og en festlig 
beskrivelse i nyhedsbrevet. Begge joller navngives på et ikke nærmere fastlagt tidspunkt, dog 
efter uge 20, når sidste jolle er godt og sikkert i Nibe. Der er i bestyrelsen enighed om jollernes 
navne, men grundet omstændighederne kan disse ikke offentliggøres på nuværende tidspunkt. 
Henning Wieben indforskrives af HN til at udarbejde navneskilte. 


2) Fadølsanlæggets fremtid 
Fadølsanlægget er en smule presset - nye slanger og s-koblinger er påkrævet. I den forbindelse 
blev det diskuteret, om man helt skulle droppe fadøl til fredagsbar og andre arrangementer og i 
stedet alene sælge flaskeøl. JJ anførte i den sammenhæng, at selvom fadølsanlægget måske var 
en smule besværligt, så er der noget hyggeligt og festligt over kølig skænket fadøl. Den øvrige 
bestyrelse var enig, og løsningen bliver, at “Bagbord” (lys øl) droppes, fordi den hurtig bliver 
doven, og slet ikke er så populær som “Styrbord” (mørk øl). “Styrbord” fastholdes som fadøl. 



Således er det kun et ‘halvt’ fadølsanlæg, som skal repareres. HN kan muligvis støve billige 
reservedele op, men selv hvis dette ikke lykkes, var der i bestyrelsen enighed om, at 
reparationsudgifterne gennem den kommende sæsons arrangementer hurtigt bliver dækket. Som 
alternativ til øllen “Bagbord” fyldes køleskabet med Thy-pilsner eller tilsvarende.  


3) Udsendelse af kontingent og nyhedsbrev 
SN udarbejder hurtigst muligt et nyhedsbrev, som godkendes af den resterende bestyrelse. I 
forbindelse hermed eller umiddelbart efter udsendes kontingentopkrævninger (begge dele 
elektronisk).


4) Generalforsamling i NSV og næste bestyrelsesmøde 
Efter formandens forslag (MT) og med den samlede bestyrelses opbakning blev det besluttet at 
afholde NSVs generalforsamling i efteråret. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag 
den 13. september kl 18.30 2021 i sejlklubbens lokaler, og det vil give bestyrelsen mulighed for at 
tilrettelægge generalforsamlingen, som forventes afholdt i slutningen af oktober. 


5) Eventuelt 
Der var fra NS’ side ytret ønske om små fiskestænger og fiskenet og indkøb af begge dele (20 stk 
af hver) blev godkendt af NSVs bestyrelse. 


Endelig blev det diskuteret, om der som start på efterårssæsonen skulle afholdes et festligt 
spisearrangement alene rettet mod NSVs medlemmer. Dels vil det styrke NSVs synlighed og 
medlemmernes glæde ved at støtte NSV, dels er der en mulighed for, at dele af NSVs 
medlemsskare vil tage mere aktivt del i NSVs arrangementsarbejde. I bestyrelsen var der enighed 
om, at NSVs mange trofaste medlemmer under alle omstændigheder fortjener et sådant 
arrangement.

 
Bestyrelsesmødet formelle del afsluttedes klokken 19.45.


På bestyrelsens vegne


Søren Overgaard Nielsen


